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RESUMO 

O Estuário Jundiaí-Potengi (EJP) está localizado na costa semiárida do Nordeste 
brasileiro e é influenciado por múltiplas fontes de poluição. A qualidade do 
sedimento do EJP foi avaliada durante o período seco e chuvoso por meio de uma 
abordagem integrativa dos níveis de contaminação dos sedimentos com os efeitos 
biológicos medidos através de testes de toxicidade e de indicadores ecológicos da 
macrofauna bentônica. Para isso, os sedimentos foram analisados quanto às 
propriedades sedimentológicas, teores de elementos inorgânicos (metais, N-total e 
P-total) e compostos orgânicos (HPA, pesticidas, hormônios e estrógenos), e no 
tocante à avaliação da estrutura da comunidade bentônica, sendo os dados 
quantitativos integrados por meio de métodos estatísticos multivariados e métodos 
comparativos não estatísticos. Os resultados evidenciaram alteração da qualidade 
dos sedimentos estuarinos, sendo esta situação provocada por uma combinação de 
fontes naturais e antropogênicas, que traz como impacto direto o aumento da 
toxicidade dos sedimentos e o empobrecimento da fauna bentônica. As condições 
mais severas são observadas durante o período chuvoso, quando os escoamentos 
das áreas urbanas e agrícolas são mais intensos e conduzem maior carga e 
variedade de poluentes que são expostos à fauna bentônica. O médio EJP é o setor 
mais degradado do estuário, onde praticamente todas as classes contaminantes 
investigadas contribuíram para causar forte toxicidade e alteração da comunidade 
bentônica. Essa porção do sistema coincide com a zona de máxima turbidez e 
mistura. Por essa razão, melhor reflete a contribuição adicional das diferentes 
classes contaminantes nos sedimentos e ocasiona maior perturbação aos 
organismos bentônicos. O alto EJP apresenta indícios de contaminação por 
pesticidas usados nas atividades agrícolas, muito embora o impacto ocasionado à 
comunidade bentônica nesse setor é melhor explicado pela associação de fatores 
naturais, com a toxicidade dos sedimentos exercendo um papel secundário no 
padrão de distribuição dos organismos na comunidade. No baixo EJP, onde a 
comunidade bentônica é relativamente estruturada, a contaminação por metais e 
compostos orgânicos se dá por fontes de impacto significativo e contínuo, 
representadas principalmente pela atividade portuária, escoamento superficial 
urbano e esgotos domésticos. Nessa seção estuarina, a toxicidade dos sedimentos 
e os efeito da contaminação parecem ser abrandados pelas condições 
hidrodinâmicas e geoquímicas, as quais dispersam os contaminantes e reconduzem 
o ambiente a um estado biológico mais estruturado. A informação aqui gerada 
representa a primeira iniciativa para a avaliação da condição ambiental do estuário 
Jundiaí-Potengi por meio do uso de três diferentes linhas de evidências. Esta 
abordagem mostrou-se apropriada para avaliar o grau e a natureza dos 
contaminantes, bem como fornecer o significado biológico da contaminação, tanto 
em escala laboratorial (toxicidade) como in situ (alteração da fauna bentônica), para 
esse valioso ecossistema da costa semiárida do nordeste brasileiro. 

 
 

Palavras-chave: Metais, contaminantes orgânicos, toxicidade, bentos, sedimentos, 
costa semiárida. 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

The Jundiaí-Potengi Estuary (EJP – Estuário Jundiaí-Potengi) is located on the 
semiarid coast of the Brazilian Northeast region and is influenced by multiple sources 
of pollution. The quality of the sediment from EJP was assessed during the dry and 
rainy periods through an integrative approach of contamination levels of sediments 
with biological effect. The quality of the sediment was measured by toxicity tests and 
ecological indicators of benthic macrofauna. To this end, sediments were analyzed 
concerning sedimentological properties, levels of inorganic elements (metals, total-N 
e total-P) and organic compounds (PAHs, pesticides, hormones e estrogens). The 
analysis concerned the assessment of the structure of benthic community, and 
quantitative data was integrated via multivariate statistical methods and non-
statistical comparative methods. The results highlighted quality deterioration of 
estuary sediments, due to a combination of natural and anthropogenic sources. As a 
direct impact, the toxicity of sediments rose and the benthic fauna was reduced. The 
most severe conditions are met during the rainy season, when the flow from urban 
and rural stormwater runoff are more intense and carry a higher load and variety of 
pollutants that are exposed to the benthic fauna. Medium EJP is the most 
deteriorated part of the estuary, where virtually all classes of investigated pollutants 
have contributed for the higher toxicity and deterioration of the benthic community. 
This sector of the system matches the zone of maximum turbidity and mixture, and 
for this reason, it results in an additional contribution of different classes of pollutants 
in sediments, in addition to bringing about a higher disturbance to benthic organisms. 
High EJP provides signs of contamination from pesticides used in agriculture, 
although the impact to the benthic community in this sector is more affected by an 
association of natural factores, such as the toxicity of sediments exerting a 
secondary role on the pattern of distribution of organisms in the community. In low 
EJP, where the benthic community is somewhat well structured, the contamination 
from metals and organical compounds is caused by sources of meaningful and 
continuous impact, such as port activity, urban superficial drainage and domestic 
sewage. In this estuary sector, the toxicity of sediments and the effect of 
contamination seem to slow down due to hidrodynamic and geochemical factors, 
which scatters the pollutants and redirect the environment to a more structured 
biological state. The information here produced constitutes the first initiative for the 
evaluation of the environmental condition of Jundiaí-Potengi Estuary by using three 
different lines of evidence. This approach turns up to be suitable to the need of 
evaluating the degree and nature and pollutants, as well as providing the biological 
meaning of the contamination, both in laboratorial scale (toxicity) and in situ 
(deterioration of benthic fauna), to this valuable ecosystem of the semiarid coast of 
Northeastern Brazil. 
 
 
 
Keywords: Metals, organic pollutants, toxicity, benthos, sediments, semiarid coast. 
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 INTRODUÇÃO GERAL E ESTRUTURAÇÃO DA TESE  

 

Além do interesse científico, os estuários têm uma importância histórica 

fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Cerca de 60% das grandes 

cidades distribuídas ao redor da Terra estão localizadas nas suas proximidades, 

representando em proporção às suas dimensões uma das mais valiosas regiões do 

planeta (MIRANDA; CASTRO; KJERFVE, 2002).  

Ao longo dos anos, os ambientes naturais típicos dessas regiões vêm 

gradativamente sendo substituídos pela implantação de polos industriais, pela 

construção de portos e viveiros de aquicultura, pela ampliação de áreas agricultáveis 

e pela expansão urbana (DIEGUES, 2001; CHEN et al., 2004; MARSHALL et al., 

2010; SOUZA; SILVA, 2011). O rápido crescimento populacional e a ocupação 

costeira desordenada, aliados ao atual modelo econômico hiperdesenvolvimentista, 

levam à deterioração dessas áreas, sobretudo, em decorrência do descarte de 

resíduos, os quais podem conter produtos de contaminação antropogênica como 

tintas, pesticidas, fertilizantes, fármacos, minérios, detergentes, produtos de cuidado 

pessoal, óleos, baterias, plásticos, entre outros (MARINS et al., 2004; PETROVIC; 

GONZALEZ; BARCELÓ, 2003).   

Mesmo com o avanço da legislação ambiental nas últimas décadas e dos 

alertas veiculados pela comunidade científica sobre a necessidade de proteção das 

zonas costeiras, boa parte da população ainda mantém a ideia equivocada de que a 

diluição e a dispersão natural dos resíduos pelos corpos hídricos podem proteger 

adequadamente esses ambientes (ZAGATTO; BERTOLETTI 2008). Essas questões 

constituem uma situação-problema bastante preocupante, especialmente em países 

em desenvolvimento, onde os avanços e a diversificação das atividades industriais, 

muitas vezes combinados à inoperância e à ineficiência atribuídas aos seus 

sistemas de tratamentos de resíduos, representam um emergente desafio para o 

desenvolvimento sustentável e para o gerenciamento ambiental (CHOUERI et al., 

2009a; TORRES et al., 2009). 

No Brasil, das 25 regiões metropolitanas integrantes da Região Integrada 

de Desenvolvimento (RIDE), que juntas concentram cerca de 90 milhões de 

habitantes - aproximadamente 44,4% da população total do país - 14 delas estão 

situadas em regiões estuarinas onde se instalaram os principais polos industriais, 
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petroquímicos, minero-metalúrgicos e sistemas portuários do país (IBGE, 2014; 

LUIZ-SILVA et al., 2006). Essas variadas formas de utilização dos estuários são 

capazes de modificar a distribuição e a variabilidade de suas propriedades físicas, 

alterar as concentrações de substâncias naturais, causar a contaminação das águas 

e sedimentos adjacentes e, por conseguinte, trazer efeitos nocivos para os recursos 

vivos, inclusive riscos à saúde humana. Além, claro, de provocar a redução de seus 

atrativos naturais, bem como a alteração do estado trófico com comprometimento da 

qualidade e funções ecossistêmicas (CUCCO; UMGIESSER, 2005; MIRANDA: 

CASTRO; KJERFVE, 2002). 

Dentre os estuários existentes na costa semiárida do Brasil, destaca-se 

neste estudo o estuário Jundiaí-Potengi (EJP). Maior e mais importante sistema 

estuarino-fluvial do Estado do Rio Grande do Norte, comporta em suas margens 

cerca de 1,6 milhões de pessoas, o que representa quase metade da população 

estadual, que é de 3,4 milhões de habitantes (IBGE, 2014). Berço da capital do 

estado, o EJP concentra em seu interior atividades econômicas importantes para o 

Estado, dentre as quais se destacam a carcinicultura, agricultura e as atividades 

portuárias; figurando ainda como corpo receptor final dos efluentes lançados pelos 

distritos industriais e pelos núcleos urbanos da Grande Natal.  

Ante aos impactos ao qual o EJP está exposto, e considerando a 

complexidade química dos potenciais agentes contaminantes e a inviabilidade 

técnica de se avaliar a miríade de substâncias contaminantes nele despejadas, é de 

fundamental importância a existência de estudos de sua qualidade ambiental a partir 

de métodos analíticos de baixo custo, rápidos, integrados e confiáveis. 

Na avaliação de ambientes aquáticos, os sedimentos têm sido um dos 

mais importantes indicadores do nível de contaminação, tanto atual como remota, 

bem como das eventuais fontes de poluição, pois representam um compartimento 

potencial para o acúmulo de contaminantes persistentes, os quais podem resultar 

em efeitos ecológicos adversos (NASCIMENTO, 2003). 

Por essa razão, a avaliação da qualidade do sedimento torna-se uma 

ferramenta crucial para o gerenciamento de ecossistemas costeiros. Diversos 

estudos dessa natureza vêm contribuindo para a obtenção de informações sobre os 

efeitos que certos contaminantes desencadeiam nos organismos e nos 

ecossistemas aquáticos (ARAÚJO et al., 2009; CESAR et al., 2009; DU et al., 2012; 
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GONÇALVES et al., 2013; LANGSTON et al., 2010; RÉ et al., 2009; ROIG et al., 

2015).  

O objetivo principal deste estudo é avaliar a qualidade dos sedimentos do 

complexo estuarino Jundiaí-Potengi por meio de abordagens ecotoxicológicas de 

diferentes linhas de evidência, no sentido de caracterizar os riscos ecológicos 

associados aos níveis de contaminação dos sedimentos da região. Para atingir este 

objetivo e com o propósito de permitir uma melhor compreensão dos dados obtidos, 

bem como de facilitar a redação de futuras publicações a partir da contribuição da 

Comissão Julgadora, a tese foi organizada em quatro capítulos distintos, mas 

sequenciais, sendo o Capítulo 1 de caráter introdutório e os demais envolvendo os 

resultados que foram obtidos no decorrer da pesquisa, como segue abaixo: 

CAPÍTULO 1: Considerações sobre a área de estudo. Neste capítulo 

são apresentadas, de forma resumida, algumas considerações teóricas da área 

investigada, com destaque aos aspectos de maior relevância para o 

desenvolvimento da tese. Os itens abordados compreendem uma breve descrição 

do EJP, destacando as potenciais fontes contaminantes e uma relação de estudos 

ambientais realizados na área em questão.  

CAPÍTULO 2: Uso de abordagens integradas para avaliar a qualidade 

dos sedimentos do complexo estuarino Jundiaí-Potengi (Natal/RN). Nessa 

etapa da pesquisa é realizada uma caracterização geoquímica e ecotoxicológica do 

estuário, com análises dos principais parâmetros de qualidade da água e do 

sedimento aliada as principais fontes antropogênicas do EJP, tendo por finalidade 

delimitar os pontos críticos de poluição, para a posterior aplicação de uma 

abordagem mais detalhada, considerando análises químicas mais abrangentes e 

com a inclusão de outras linhas de evidência de risco ecológico.  

Como prevê o Regimento Geral do Programa de Pós-graduação em 

Ciências Marinhas Tropicais da UFC (item III-a), esta Tese conta com uma matéria, 

derivada desse capítulo, que na ocasião do Exame de Qualificação foi submetida a 

um periódico de ampla divulgação1. Atualmente a matéria já se encontra publicada e 

disponível na forma de artigo científico, o qual está disponível no link: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.02.009. 

                                                           
1 SOUZA, I.S.; ARAÚJO, G.S.; CRUZ, A.C.F.; FONSECA, T.G.; CAMARGO, J.B.D.A.; MEDEIROS, 

G.F.; ABESSA, D.M.S. 2016. Using an integrated approach to assess the sediment quality of an 
estuary from the semi-arid coast of Brazil. Marine Pollution Bulletin, 104(1-2): 70-82. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.02.009
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CAPÍTULO 3: Uso de multiparâmetros geoquímicos para caracterizar 

o gradiente de contaminação dos sedimentos do complexo estuarino Jundiaí-

Potengi (Natal/RN). Consecutivamente, nesta etapa da pesquisa é realizado um 

diagnóstico mais abrangente da contaminação ambiental do EJP, com a 

identificação de diferentes grupos contaminantes e do perfil de contaminação, com 

um suposto gradiente, levando-se em consideração o aspecto temporal (período 

seco e chuvoso) e três diferentes setores do sistema estuarino, conforme 

identificação prévia (obtida no Capítulo 2 desta Tese e na literatura). 

 CAPÍTULO 4: Análise integrada da contaminação dos sedimentos do 

complexo estuarino Jundiaí-Potengi (Natal/RN) baseada em múltiplas linhas de 

evidência. Nesta etapa é apresentado um estudo integrado dos níveis de 

contaminação dos sedimentos superficiais com efeitos biológicos medidos através 

de testes de toxicidade e indicadores ecológicos da estrutura da comunidade 

bentônica. Para a integração dos resultados é empregada a Tríade da Qualidade 

dos Sedimentos. 
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CAPÍTULO 1: CONSIDERAÇÕES SOBRE A ÁREA DE ESTUDO 

 

1 Localização da área de estudo 

  

O sistema estuarino Jundiaí-Potengi, localizado entre as latitudes 

5º52’00’’ e 5º41’57’’S e longitudes 35º19’16’’ e 35º08’24’’W, está situado no litoral 

oriental do Estado do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, entre a praia de 

Santa Rita (ao norte) e o Parque das Dunas (ao sul) (FRAZÃO, 2003). Estendendo-

se por cerca de 30 km e com uma largura que varia entre 400 e 600 m, o estuário é 

circundado pelas cidades de Macaíba, Natal e São Gonçalo do Amarante (FIGURA 

1) (SOUZA; SILVA, 2011).  

O EJP apresenta influência tipicamente marinha, onde a ação das marés 

penetra com vazões que variam de 5.000 até 20.000 m3.s-1 (BOSKI et al., 2015; 

SILVA et al., 2001). O aporte de água doce se dá pelos rios Potengi, Jundiaí e Doce, 

sendo o maior aporte proveniente do Rio Potengi, o qual drena uma bacia de 3.180 

km2. Esse rio possui um percurso total de 176 km e tem uma descarga de cerca de 5 

m3.s-1 no período chuvoso (SILVA; SMITH; RAINBOW, 2006b). O Rio Jundiaí possui 

menor descarga que o Rio Potengi e é mais influenciado pelas marés, cujos efeitos 

têm sido observados a 30 km da foz do estuário. O Rio Doce, por sua vez, 

compreende o menor aporte de água doce para o estuário, com uma descarga de 

aproximadamente 2 m3.s-1 durante a maior parte do ano (SILVA; SMITH; RAINBOW, 

2006b). Os rios Potengi, Jundiaí e Doce são intermitentes em suas cabeceiras 

tornando-se perenes em seus baixos cursos, devido à influência da maré e às 

restituições subterrâneas (BARROS, 1984). 
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Figura 1- Localização das principais fontes de descargas de efluentes no complexo estuarino Jundiaí-
Potengi (Natal, RN). Além das fontes pontuais indicadas no mapa, destaca-se a zona urbana no 
entorno, onde localizam-se fontes difusas de contaminação. 
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2 Classificação do estuário Jundiaí-Potengi 

 

Segundo a classificação de Köppen, a região estudada está situada numa 

zona de transição entre os climas As’ - quente e úmido, e Bs’ - árido quente, com 

predominância do tipo As’, o qual é caracterizado por uma precipitação anual 

irregular com índices pluviométricos maiores entre abril e julho, chuvas torrenciais e 

esparsas, influenciado pelas massas de ar do Oceano Atlântico (FRAZÃO, 2003). As 

menores médias de pluviosidade ocorrem nos meses de setembro a dezembro. Os 

índices pluviométricos médios anuais variam entre 1.300 mm e 2.000 mm (BOSKI et 

al., 2015). 

 As médias anuais de temperatura na região são elevadas: 21ºC a 30ºC e 

diárias de 24,4º C. Em função da zona de convergência intertropical (ZCIT), há a 

predominância de ventos alísios na direção E-W, o que determina o transporte de 

sedimentos também nesse sentido (JIMENEZ et al., 1999; KNOPPERS; EKAU; 

FIGUEIREDO, 1999). Os ventos alísios (média de 4,2 m.s-1) são responsáveis pelo 

bom clima das cidades marginais ao complexo estuarino EJP. As menores 

velocidades dos ventos ocorrem nas estações úmidas: 2,9 m s-1 em março e abril e 

na estação seca, de setembro a novembro, apresentando valores da ordem de 5,4 

m s-1. A umidade relativa do ar é relativamente estável, com percentual mínimo de 

74%, correspondente à estação seca, e  máximas de 84% na estação úmida, com 

valor médio anual de 76% (FERNANDES; PETTA, 2008).  

A vegetação predominante na região é do tipo restinga, a qual recobre as 

praias e dunas, e vegetação típica de mangue, nas áreas que sofrem a influência 

das marés. Ambas encontram-se atualmente em avançado estado de degradação, 

devido à ação antropogênica. Atualmente a floresta de manguezal possui uma área 

de 436,6 ha, o que corresponde a 30 % da cobertura original existente até o final do 

século XX (BOSKI et al., 2015; SOUZA; SILVA, 2011), e possui uma composição 

florística semelhante aos demais manguezais do Rio Grande do Norte, na qual as 

três principais espécies de árvores são: Rhizophora mangle (mangue vermelho) com 

uma grande predominância (cerca de 62%), Laguncularia racemosa (mangue 

branco) com 21% e Avicennia germinans (mangue preto), com 17%, que se situa 

nas partes mais interiores do estuário (SOUZA; SILVA, 2011). Os mangues 

margeiam o estuário EJP, principalmente nas proximidades de sua desembocadura 

e também seus afluentes. A partir daí, em direção ao interior, verifica-se uma 
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rarefação progressiva dos mangues, dando lugar a planícies arenosas evidenciadas 

por vegetação rasteira típica (IDEMA, 2004). 

Segundo Frazão (2003), que toma por base estudos de diferentes autores 

para sistemas de classificação estuarina, o EJP pode ser classificado 

geofisicamente quanto ao modo de formação da bacia, quanto aos processos físicos 

dominantes e quanto ao padrão de circulação: 

a) no que diz respeito ao modo de formação de bacia, o EJP pode ser 

classificado como do tipo planície costeira, isto é, relativamente raso (não 

excedendo 30 m de profundidade) com o fundo preenchido por lama e 

sedimentos finos na sua parte superior, que tendem se tornar mais grossos 

em direção à foz;  

b) com relação aos processos físicos dominantes, o estuário pode ser 

classificado como “dominado por maré”, devido à importância das correntes 

de maré neste setor da costa potiguar. A influência da maré pode ser 

sentida no interior do estuário, alcançando a cidade de Macaíba a cerca de 

30 Km da foz, com a variação média das marés de sizígias de cerca de 

2,30 m e das marés de quadratura de aproximadamente 0,85 m; 

c) com base no padrão de circulação, por sua vez, o EJP pode ser 

considerado como “Tipo B - Estuários Moderadamente ou Parcialmente 

Misturados”, apresentado uma mistura parcial entre os corpos de água 

salina e doce, com gradiente de salinidade do leito até a superfície da 

água. A turbulência de maré tende a destruir a interface da cunha salina, 

produzindo esse gradiente, por processos de advecção e difusão. O regime 

de maré do estuário é de natureza semidiurna e macromarés (duas marés 

altas e duas marés baixas durante um dia lunar, com período de 

12h25min), com amplitude máxima de 2,83 m.  

O EJP possui as correntes de maré mais fortes nas vazantes de inverno, 

período este caracterizado por chuvas mais intensas. Normalmente, as correntes de 

maré nos escoamentos de vazante apresentam valores de 3.5 e 1.3 nós, 

respectivamente, nas marés de sizígias e de quadraturas. Por ocasião das cheias 

fluviais, as correntes variam de 2.3 a 4.5 nós. As marés de enchente, por sua vez, 

geram correntes de 1.5 nós em direção ao interior do rio (PORTOBRÁS, 1979). 

Apesar da forte imposição das correntes de marés, as ondas geradas 

através de ventos representam um importante agente na dinâmica do EJP, 
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propiciando a mistura das águas e a ressuspensão dos sedimentos de fundo e das 

margens, provocando, às vezes, processos erosivos. As ondas, que podem chegar 

até 80 cm e ter períodos de 13 s, são geradas pelos ventos alísios, dominantes na 

região (FRAZÃO, 2003).  

Na FIGURA 2 pode ser observado um esquema simplificado do padrão de 

circulação de um estuário do Tipo B (Moderadamente ou Parcialmente Misturado), 

como é o caso do estuário EJP. 

 

Figura 2- Desenho esquemático de um estuário do Tipo Parcialmente Misturado. 

 
Fonte: Quemie (2009). 

 

3 Fontes contaminantes do estuário Jundiaí-Potengi  

 

O EJP é o maior e mais importante sistema estuarino do Estado do Rio 

Grande do Norte. Ele banha diretamente três cidades constituintes da Grande Natal: 

Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Natal. Serve como fonte de retirada de 

alimento para o sustento de parte da população ribeirinha e, também, se destaca 

frente à economia do Estado, pois concentra em seu entorno atividades de ordem 

bastante diversificada, dentre as quais se revelam como mais importantes, a 

carcinicultura, a pesca, o turismo, as atividades portuárias (exportação de pescado, 

frutas e minérios de ferro), além de atividades industriais dos mais variados 

segmentos (têxtil, bebidas, beneficiamento de couro, confecções, alimentos, 

laticínios e papéis) (FIGUEIRÊDO, 2007; RIBEIRO et al., 2011; SOUZA; SILVA, 

2011).  
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No entanto, apesar de sua relevância ecológica e econômica, é possível 

visualizar nele sinais de poluição possivelmente decorrentes das múltiplas atividades 

e das ocupações desordenadas, as quais tornam-se cada vez mais frequentes em 

virtude da expansão demográfica e industrial dos municípios localizados ao longo de 

sua extensão e do modelo econômico atualmente existente na região. 

A cidade de Natal apresenta-se interligada com alguns municípios que 

compõem a região metropolitana (São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Macaíba, 

Ceará-Mirim e Parnamirim), concentrando a maioria das indústrias no Centro 

Industrial Avançado – CIA, o qual está localizado às margens da rodovia BR 304, 

entre os municípios de Parnamirim e Macaíba, e no Distrito Industrial de Natal – DIN, 

por sua vez, localizado entre os municípios de Extremoz e Natal, separados pela 

rodovia BR 101 (FIGURA 3). Um terceiro distrito industrial, localizado na cidade de 

Macaíba, o Distrito Industrial de Macaíba - DIM, que atualmente comporta 20 

indústrias (principalmente de alimentos, mas também nos setores gráfico e têxtil), 

está aguardando a liberação de recursos públicos, necessários à implementação 

das obras de instalação do saneamento básico, drenagem e pavimentação, para 

ampliar sua capacidade de operação (FIERN, 2014). 

Atualmente há um grande aporte de efluentes lançados sem tratamento 

adequado nos rios que deságuam no EJP, conforme ilustrado anteriormente na 

FIGURA 1. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), são descartados diariamente nesse 

estuário cerca de 14.000 m3/dia de efluentes provenientes do DIN (ARAUJO et. al., 

2010; IDEMA, 2008a). Juntas, as empresas enquadradas nesse complexo industrial, 

chegam a lançar, em horário de pico, 350 m3 de dejetos por hora, dentre os quais se 

estima que apenas 30% sejam tratados pelas próprias empresas (ARAÚJO, 2005). 

O CIA, por sua vez, contribui com uma vazão média estimada em 9.000 m3/dia 

(CAERN, 2001). Somado a esses volumes, o estuário EJP ainda recebe o descarte 

de efluentes, muitas vezes também sem o tratamento prévio adequado, procedentes 

de esgotos domésticos, de imunizadoras, de fazendas de criação de camarão e de 

hospitais (NATAL, 2015; SILVA et al., 2001, 2007; SOUZA; SILVA, 2011), além das 

contribuições das fontes difusas.  
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Figura 3 - Localização do Distrito Industrial de Natal (DIN), do Centro Industrial Avançado 
(CIA) e do Distrito Industrial de Macaíba (DIM) existentes região metropolitana de Natal. 

 
Fonte: Adaptado do IDEMA (2008a). 

 

Segundo o IDEMA (2008a), três indústrias, localizadas nas proximidades 

do EJP, têm o seu próprio sistema de tratamento e encaminham todos os seus 

efluentes (pós-tratamento) ao estuário: CLAN (Comercial de Laticínios de Natal), 

Nóbrega e Dantas S/A (indústria têxtil) e ENSEG (unidade de beneficiamento de 

camarões). O restante das indústrias lança seus efluentes em dois sistemas de 

tratamento: o Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos do Distrito Industrial de 

Natal (SITEL-DIN) e o Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos do Centro 

Industrial Avançado (SITEL-CIA). Os dois sistemas são compostos por duas lagoas 

aeradas em série, seguidas por uma de maturação. O DIN inclui 12 indústrias 

(TABELA 1), enquanto que o CIA conta com 14 unidades fabris em atividade 

(TABELA 2). 

  

Tabela 1- Indústrias localizadas no Distrito Industrial de Natal – DIN. 

EMPREENDIMENTO ATIVIDADE 

CIA BRASILEIRA DE BEBIDAS – 
AMBEV* 

Indústria de bebidas 

GUARARAPES TÊXTIL S/A* 
Fiação, tecelagem e acabamento, 

confecções 

CAPRICÓRNIO S/A* Indústria têxtil e confecções 

NORTEX – IND E COMÉRCIO S/A* Fiação, tecelagem e acabamento 
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VICUNHA NORDESTE S/A* Fiação, tecelagem e acabamento 

TEXTILE IND. S/A** Fiação e tecelagem 

COATS INDUSTRIAL LTDA** Fiação 

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A** Envase e comercialização de GLP 

NACIONAL GÁS BUTANO 
DISTRIBUIDORA LTDA** 

Envase e comercialização de GLP 

SANTA CLARA INDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS LTDA** 

Moagem e torrefação de café 

TECNIPLAS NORDESTE PLÁSTICOS 
REFORÇADOS LTDA** 

Indústria de produtos e artefatos 
plásticos e fibra de vidro 

GRANTEX TÊXTIL** Fiação, tecelagem e acabamento 
Fonte: IDEMA (2008a). 
* Indústrias que lançam efluentes pré-tratados; ** Indústrias que lançam somente esgoto sanitário. 
Todas as Indústrias localizam-se em Natal, com exceção da AMBEV, CAPRICÓRNIO e COATS, que 
se localiza em São Gonçalo do Amarante.  

 

Tabela 2- Indústrias localizadas no Centro Industrial Avançado de Macaíba– CIA. 

EMPREENDIMENTO ATIVIDADE 

RAROS AGRO-INDPUSTRIA DE 
AROMÁTICOS** 

Indústria de aromáticos 

SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 
S/A* 

Indústria de alimentos 

F. IKEDA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
LTDA* 

Indústria de alimentos 

MULTDIA IND. E COM. S/A* Indústria de alimentos 

IND. BRAS. DE MASSAS 
ALIMENTÍCIAS LTDA** 

Indústria de alimentos 

NORDESTE COM. E IND. DE 
MÓVEIS** 

Indústria de móveis 

BANASSU IND. E COM. LTDA* Indústria de alimentos 

IZZOTIN IND. E COM. LTDA* Indústria de tintas 

TOLI LTDA** Indústria têxtil e de confecções 

COTEMINAS-CIA DE TECIDOS DO 
NORTE DE MINAS** 

Indústria têxtil e de confecções 

ASPERBRÁS NORDESTE IRRIGAÇÃO 
LTDA** 

Indústria de equipamentos para 
irrigação 

INDÚSTRIA DE BEBIDAS RIO 
GRANDE* 

Indústria de envase de água mineral 

CALIMAN NORDESTE S/A* Beneficiamento de frutas 

AFICAL – A FERREIRA IND E COM DE 
ALIMENTOS LTDA* 

Beneficiamento do mel 

Fonte: IDEMA (2008a). 
* Indústrias que lançam efluentes pré-tratados; ** Indústrias que lançam somente esgoto sanitário. 
Todas as indústrias localizam-se em Macaíba; a SIMAS não se localiza no CIA, mas lança seus 
efluentes no SITEL-CIA. 

 

Cabe ressaltar que as indústrias constituintes do SITEL-DIN e do SITEL-

CIA devem atender aos padrões estabelecidos na Instrução Normativa n°1/2004 do 
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IDEMA, a qual estabelece limites para uma série de parâmetros físico-químicos que 

visam, sobretudo, oferecer condições operacionais adequadas ao sistema, para que 

se alcance eficiência de tratamento e possibilite o lançamento do efluente final com 

características adequadas à capacidade suporte do EJP. Além disso, levando-se em 

consideração que o SITEL-DIN e SITEL-CIA são emissores diretos, os seus 

efluentes também devem atender aos padrões de lançamento estabelecidos pela 

Resolução n° 430/2011 do CONAMA. Um esquema das possíveis cargas de 

poluentes dos efluentes industriais despejados no estuário Jundiaí/Potengi pode ser 

visto na FIGURA 4. 

 

Figura 4 - Efluentes industriais pós-tratados despejados no Estuário Jundiaí-Potengi. 

 
Fonte: Autor. 

 

O complexo estuarino Jundiaí-Potengi também conta com o despejo de 

duas imunizadoras, isto é, empresas especializadas na limpeza de fossas sépticas e 

no tratamento dos resíduos: a Riograndense e a Potiguar. O sistema de tratamento 

da primeira consiste em três lagoas em série (anaeróbias, decantação e cloração), 

com capacidade de 350 m3/dia. Já na segunda, são quatro lagoas (anaeróbias, 

facultativa, decantação e cloração), com capacidade de 300 m3/dia. Além das 

imunizadoras, há também algumas Estações de Tratamento de Efluentes sanitários 

(ETE), administradas pela Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte 

(CAERN), são elas: Lagoa Aerada, Beira Rio, CIAT, Quintas, Jardim Lola I, Jardim 

Lola II e Amarante. Todas são compostas por três lagoas, com exceção da CIAT e 

Quintas, compostas por apenas uma (CUNHA, 2010; IDEMA, 2008a). 
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Há ainda residências e atividades diversas nas margens do EJP que não 

contam com saneamento básico nem com coleta de lixo eficiente, como é o caso 

das atividades de comércio e serviços e de grande parte dos moradores ribeirinhos 

de Macaíba e Natal (IDEMA, 2008b; NATAL, 2015), além das drenagens urbanas de 

água de chuva e escoamento. Mediante tal deficiência, os efluentes domésticos são 

lançados diretamente no estuário ou a partir de fossas rudimentares ligadas 

clandestinamente a galerias e canais de águas pluviais que favorecem o transporte 

e chegada de diversos contaminantes no EJP.  

Com relação aos lançamentos de efluentes sanitários brutos, 

contabilizam-se três principais pontos de descarga: o Canal do Baldo, o Riacho das 

Lavadeiras e a Cidade de Macaíba. O Hospital Giselda Trigueiro, por sua vez, lança 

efluentes sanitários e hospitalares sem tratamento (NICODEMO, 2010). Na FIGURA 

5, tem-se um esquema das descargas dos efluentes sanitários e hospitalar que são 

despejados no EJP.  

 

Figura 5 - Cargas de poluentes de efluentes sanitários e hospitalar despejados no Estuário Jundiaí-
Potengi. 

 
Fonte: Autor. 

 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS) do Ministério das Cidades, atualmente apenas 35,36% e 25,13% dos esgotos 

gerados, respectivamente, em Natal e São Gonçalo do Amarante são tratados antes 

da sua disposição final no meio ambiente (SNIS, 2015).  Na cidade de Macaíba o 
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nível de cobertura do serviço de coleta de esgoto é praticamente inexistente (2,17%) 

(TABELA 3).  

Os dados ainda apontam que os índices de coleta de esgoto das cidades 

de São Gonçalo do Amarante e Macaíba, bem como do Estado do RN, encontram-

se abaixo daquele obtido para a região Nordeste. No RN pouco mais de 25% da 

população é atendida por rede coletora de esgoto e somente 21,18% dos esgotos 

são tratados. Na capital, cuja população é de aproximadamente 900 mil habitantes, 

35,36% da população é atendida por redes de coleta e são tratados 26,02% dos 

esgotos gerados. Quando compara-se Natal a outras capitais da região Nordeste, 

verifica-se que a capital do RN apresenta os menores índices de coleta e de 

tratamento dos esgotos coletados (IBGE, 2013; SNIS, 2015). 

 
Tabela 3 - Panorama geral dos índices de coleta e tratamento de esgoto no país, na região Nordeste, 
no Estado do RN e nos munícipios circunvizinhos ao Estuário Jundiaí-Potengi. 

Abrangência Índice de coleta de 
esgoto (%) 

Índice de tratamento dos 
esgotos gerados (%) 

Brasil 54,25 37,65 

Nordeste 32,50 28,81 

Rio Grande do Norte 25,15 21,18 

Natal 35,36 26,02 

São Gonçalo do Amarante 25,13 21,56 

Macaíba 2,17 3,43 
Fonte: SNIS (2015). 

 

Ao longo do EJP encontram-se também fazendas de criação de camarão, 

as quais constituem outra fonte de poluição e desmatamento dos manguezais. 

Segundo dados do IDEMA (2009), a atividade de carcinicultura ocupa uma área de 

aproximadamente de 750 ha na região do estuário, distribuída em 61 fazendas de 

cultivo localizadas nos municípios de Natal (10), Macaíba (21) e São Gonçalo do 

Amarante (30). A FIGURA 6 mostra parte dos viveiros de criação de camarão 

instalados às margens do EJP na zona norte de Natal. 

As cidades circunvizinhas ao EJP, constituintes da Grande Natal, 

apresentam ainda atividade agrícola diversificada, sendo cultivados desde produtos 

de subsistência, como o milho e o feijão, até produtos para agroindústria, como a 

cana-de-açúcar e a banana (IBGE, 2013). Da mesma forma que em outras partes do 

país com exploração agrícola, tal atividade requer insumos, como fertilizantes e 

pesticidas, para intensificar a produção, os quais constituem potenciais fontes de 

contaminação para os solos, sedimentos e corpos hídricos da região. 
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Figura 6 - Distribuição de viveiros de camarão na margem esquerda do 
estuário Jundiaí-Potengi. 

 
Fonte: Medeiros (2009). 

 

No âmbito estadual, foram comercializadas, em 2013, cerca de 279 

toneladas de pesticidas. Isso representa aproximadamente o uso de 0,9 toneladas 

por área plantada das principais culturas do Estado (IBGE, 2013). Segundo 

informações contidas no Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (PARA/ANVISA), cerca de 

23,78% dos alimentos consumidos no RN em 2010 apresentaram irregularidades no 

que diz respeito ao uso de ingredientes não autorizados (ANVISA, 2014). A 

utilização de pesticidas na bacia hidrográfica do Potengi está inserta principalmente 

no cultivo irrigado, sobretudo, às margens dos corpos hídricos constituintes de sua 

bacia.  

Dentre os municípios da região metropolitana, Macaíba e Ceará-mirim 

destacam-se, com, respectivamente, 13.022 e 7.127 ha de área destinadas ao 

plantio (permanente e temporário) (TABELA 4). As culturas que apresentam maior 

área de cultivo, considerando apenas os cinco munícipios da Grande Natal, são (em 

ha): a castanha de caju (12.680), a cana-de-açúcar (3.400), o coco-da-baía (3.160), 

seguidos por feijão, mandioca (1.055, cada) e milho (1.020) (IBGE, 2014). Destaca-

se ainda que praticamente toda produção da horticultura encontrada na cidade de 

Natal é proveniente do “Cinturão Verde de Natal” inserido às margens do Rio Doce, 

mais especificamente na divisa entre os municípios de Extremoz e Natal. 
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Tabela 4 – Áreas (em ha) destinadas a produção agrícola de lavoura permanente e temporária dos 
municípios circunvizinhos ao estuário Jundiaí-Potengi. 

Produto 
Área (ha) 

Macaíba São Gonçalo 
do Amarante 

Parnamirim Ceará-
Mirim 

Extremoz 

Lavoura permanente 

Algodão arbóreo  30 6 - - - 

Banana (cacho) 15 5 40 200 190 

Castanha de caju 12.000 100 90 330 160 

Coco-da-baía 400 80 320 2.210 150 

Goiaba - - - 150 - 

Laranja - - 8 - - 

Limão - - 6 - - 

Mamão 20 -  15 30 12 

Manga 11 20 4 10 1 

Lavoura temporária 

Abacaxi 6 - - 7 20 

Batata-doce 20 60 - 100 3 

Cana-de-açúcar 20 - 20 3.000 - 

Feijão (em grão) 200 500 80 250 25 

Mandioca 100 400 50 500 5 

Melancia - - - 90 - 

Milho 200 450 40 250 80 

Tomate - 7 - - - 

Total 13.022 1.628 673 7.127 646 
Fonte: IBGE (2014). 

 

A zona portuária de Natal constitui outra fonte de contaminantes para o 

EJP. A área de porto organizado situa-se na margem direita do estuário, distante 3 

Km de sua foz, e inclui o Porto de Natal, o Terminal Petrolífero Píer das Dunas, a 

Base Naval da Marinha (Almirante Ary Parreiras) e o Canto do Mangue (cais 

público). O Porto de Natal concentra o tráfego de grandes embarcações comerciais, 

além de transportes para exportação, dentre outras coisas, de frutas (melão, açúcar, 

melancia, manga, mamão, uva), pescado (camarão e diversos tipos peixes 

congelado), minério de ferro, e importação de trigo, equipamentos e caixarias 

(CODERN, 2016). Já o Píer das Dunas é um terminal privativo da Petrobrás operado 

pelas subsidiárias Transpetro e BR Distribuidora. Este terminal foi desativado em 

2012 e destinava-se ao escoamento de granéis líquidos derivados de petróleo 

(álcool, diesel e gasolina) recebidos por navios e caminhões-tanque para suprir as 

demandas energéticas do próprio Estado e de áreas de abrangência (Paraíba, 

Pernambuco e Ceará).  

O Canto do Mangue, por sua vez, é um terminal pesqueiro que conta com 

um posto fixo de venda do pescado (Mercado Público do Peixe) que movimenta 
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semanalmente cerca de centenas de pessoas que trabalham na pesca, no 

tratamento e na venda do pescado, e aproximadamente 100 pequenas e médias 

embarcações que trazem pra terra itens a serem comercializados, (peixes, 

camarões, lagostas e mariscos) (NATAL, 2015). A partir da FIGURA 7 é possível 

verificar as principais classes de uso e ocupação do solo no entorno do EJP. 

 

Figura 7 - Uso e ocupação do solo no estuário do Jundiaí-Potengi. 
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4 Estudos pretéritos concernentes a qualidade ambiental no estuário Jundiaí-

Potengi 

 

A qualidade dos sedimentos do EJP vem sendo abordada desde a 

década de 1980 em diversos trabalhos acadêmicos vinculados em sua maioria a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Dentre os quais destacam-

se os trabalhos de Araújo (2005), Barros (1984), Correa (2008), Costa (2008), 

Cunha (2004), Cunha (2010), Dantas (2009), Figueiredo (1997; 2007), Frazão 

(2003), Medeiros (2009) e Nicodemo (2010), Queiroz (2011) e Gurgel (2015). À 

exceção do trabalho de Nicodemo (2010) e Gurgel (2015), os quais fizeram uso de 

bioensaios para determinação do potencial tóxico de efluentes líquidos despejados 

no EJP, todos os outros trabalhos relacionados versam sobre estudos de caráter 

essencialmente geofísicos ou geoquímicos. 

Há também alguns trabalhos disponíveis em revistas científicas 

especializadas, tais como os produzidos por Boski et al. (2015),  Buruaem et al. 

(2013a), Guedes (2012), Guedes, Lima e Souza (2005), Lacerda et al. (2006a), 

Silva, Smith e Rainbow (2006a),  Silva, Silva e Oliveira (2006b), Silva, Rainbow e 

Smith (2003), Silva et al. (2001; 2007), Sindern et al. (2007) Souza et al (2010). No 

entanto, percebe-se que de modo geral, a quantidade de estudos ambientais para a 

região estuarina do Jundiaí-Potengi é bastante limitada. Dos estudos disponíveis, a 

maioria aborda apenas a contaminação química e/ou as condições geodinâmicas do 

estuário.  

A existência de pesquisas relacionando a contaminação química com a 

toxicidade de sedimentos limita-se a um único trabalho realizado na região do médio 

e baixo estuário (BURUAEM et al., 2013a). Ao passo que estudos que relacionam e 

integram a geoquímica, a toxicidade e os aspectos ecológicos (tal como diversidade 

da fauna bentônica) ainda não foram realizados no EJP. Assim, percebe-se que a 

despeito da boa qualidade dos trabalhos científicos supramencionados, uma de suas 

características é a pequena integração efetiva entre os dados que fornecem os 

indícios sobre a qualidade (geoquímica, toxicológica, ecológica) dos sedimentos. 

Trabalhos técnicos, financiados pelo governo do Rio Grande do Norte, 

são realizados periodicamente no EJP e têm como executores os principais órgãos 

técnicos e científicos do Estado, tais como o Instituto de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e a UFRN. O Programa Água Azul, por 
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exemplo, operacionalizado pelo IDEMA em parceria com instituições de ensino e 

pesquisa locais, tem como um dos seus objetivos a avaliação da qualidade de 

efluentes líquidos industriais e sanitários lançados no EJP e o monitoramento 

sistemático da qualidade de suas águas Os dados do programa encontram-se 

disponíveis para acesso ao grande público na página eletrônica do IDEMA.  

Faz-se ainda importante mencionar nessa seção o desastre ambiental de 

maior repercussão no EJP, ocorrido em de julho de 2007. A poluição das águas do 

rio causou a mortandade de mais de 40 toneladas de peixes e crustáceos em áreas 

de mangue, nos limites entre Natal, São Gonçalo do Amarante e Macaíba, de acordo 

com estimativas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais (IBAMA) na época. Várias instituições (IFRN, UFRN, UFC) realizaram 

estudos para averiguação das causas do acidente. O Instituto de Ciências do Mar 

(LABOMAR-UFC) foi o órgão responsável pelo laudo oficial, no qual atribuiu a 

responsabilidade às despescas realizadas por uma empresa de carcinicultura. De 

acordo com o laudo, a grande carga de matéria orgânica liberada por meio de 

efluentes líquidos, sem tratamento e num curto intervalo de tempo, ocasionou uma 

grande depleção de oxigênio dissolvido na água do rio Jundiaí e causou a 

mortandade exacerbada desses organismos (PIAN; ALVES, 2013). Na ocasião, o 

laudo também não descartou outras fontes de poluição, como lançamentos de 

efluentes sanitários de Natal e Macaíba, imunizadoras e outras fazendas de 

camarão. 
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CAPITULO 2: USO DE ABORDAGENS QUÍMICAS E ECOTOXICOLÓGICAS 

PARA AVALIAR A QUALIDADE DOS SEDIMENTOS DO COMPLEXO 

ESTUARINO JUNDIAÍ-POTENGI (NATAL/RN). 

 

RESUMO 
 

O Estuário Jundiaí-Potengi (EJP), localizado na costa semiárida do Brasil, é 
influenciado por múltiplas fontes de poluição. A qualidade do sedimento do EJP em 
10 locais de amostragem foi avaliada através de uma abordagem integrada. Foram 
consideradas as estações chuvosa e seca. Os sedimentos coletados foram 
analisados quanto à textura, quanto à concentração de metais, nitrogênio e fósforo, 
e quanto à toxicidade para invertebrados aquáticos. Os dados geoquímicos e 
ecotoxicológicos foram integrados utilizando abordagens qualitativas e técnicas de 
análises multivariadas. Observou-se uma diminuição na qualidade de sedimentos 
em ambas as estações, especialmente no médio estuário. Na estação seca, a 
relação entre contaminação e toxicidade foi mais clara, em razão das condições 
hidrológicas que favoreceram a retenção de contaminantes dentro do estuário. As 
condições encontradas para o período chuvoso foram piores, uma vez que o 
escoamento das águas pluviais e a drenagem de áreas agrícolas e urbanas levaram 
contaminantes para o estuário. 
 
Palavras-chave: Geoquímica, contaminação, toxicidade, costa semiárida, 
sedimentos. 
 

ABSTRACT 
 

The Jundiaí-Potengi Estuary (JPE) on the semi-arid coast of Brazil is influenced by 
multiple sources of pollution. Sediment quality at 10 JPE sites was evaluated through 
an integrated approach. Rainy and dry seasons were considered. Collected 
sediments were analyzed for texture, metal, nitrogen, and phosphorus 
concentrations, and toxicity to invertebrates. Geochemical and ecotoxicological data 
was integrated using qualitative approaches and multivariate techniques. We 
observed decreased sediment quality in both seasons, particularly in the mid-estuary. 
In the dry season, the contamination-toxicity relationship was clearer, as hydrological 
conditions favor contaminant retention within the estuary. Rainy season conditions 
were found to be worse, since stormwater drainage from agricultural and urban areas 
carries the contamination into the estuary. Because of the contamination sources and 
dissolved and particle-bound metal transport, contamination and toxicity did not 
correlate as clearly in the rainy season. The results suggest that unmeasured 
contaminants are contributing to JPE sediment degradation. 
 
Keywords: Geochemistry, contamination, toxicity, semi-arid coast, sediments. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Entre as zonas costeiras, os estuários têm sido amplamente reconhecidos 

como alguns dos mais importantes e produtivos ambientes do planeta, oferecendo 

naturalmente diferentes produtos e serviços ecossistêmicos (COSTANZA et al.,  

1997; SAVAGE et al., 2012). Apesar disso, eles recebem fortes influências naturais 

dos continentes e das atividades antropogênicas neles desenvolvidas. Ainda que a 

degradação estuarina seja uma questão de preocupação global, a avaliação de 

possíveis efeitos da poluição sobre esse ecossistema ainda não representa uma 

tarefa fácil (CHAPMAN; WANG, 2001; ELLIOTT; QUINTINO, 2007; ZONTA et al.,  

2007; ZONTA; ZAGGIA; AGRESE, 1994), especialmente por causa da sua 

susceptibilidade a agentes químicos de diversas naturezas e magnitudes, e por 

causa das suas peculiaridades físicas e geoquímicas, as quais lhe conferem alto 

grau de instabilidade. 

Ao atingirem o estuário, os agentes químicos tornam-se invariavelmente 

sujeitos a uma combinação de processos físico-químicos e biológicos que podem 

afetar seu destino e comportamento (CHAPMAN et al., 1999). Dentre esses agentes, 

as espécies metálicas merecem destaque e preocupação, por não serem 

degradáveis e persistirem no ambiente (NICOLAU; GALERA-CUNHA; LUCAS, 2006; 

TAM; WONG, 2000; YANG et al., 2014). Com isso, esses contaminantes podem se 

espalhar mais facilmente ao longo da cadeia alimentar através da bioacumulação e 

gerar efeitos tóxicos a uma ampla variedade de organismos.  

O sedimento é o principal destino para a maioria das substâncias 

introduzidas nos estuários (BARTOLI et al., 2012). Nele, é possível detectar a 

presença de contaminantes que não permanecem solúveis após seu lançamento em 

águas superficiais. Além de atuar como um depósito, o sedimento pode representar 

uma fonte repositora e amplificadora de contaminantes e nutrientes para as águas 

adjacentes e a biota (ADAMS; KIMERLE; BARNETT, 1992; BURTON; JOHNSTON, 

2010; DELVALLS et al., 2004; NIPPER, 1997). A retenção dos contaminantes no 

sedimento, sua biodisponibilidade e, consequentemente, seu efeito tóxico estão 

fortemente condicionados à influência de fatores ambientais (tamanho dos grãos do 

sedimento, salinidade, pH, potencial redox e teor de matéria orgânica), os quais, por 

sua vez, sofrem alterações diárias (influência dos ventos, marés, aporte de água 
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doce, bioturbação) em virtude da dinâmica natural característica de regiões 

estuarinas (CHAPMAN; WANG, 2001; IDRIS, 2008; PEKEY, 2006). 

Por essa razão, a avaliação da qualidade do sedimento torna-se uma 

ferramenta crucial para um diligente gerenciamento de ecossistemas estuarinos. 

Diversos estudos dessa natureza vêm contribuindo para a obtenção de informações 

sobre os efeitos que certos contaminantes desencadeiam nos organismos e 

ecossistemas aquáticos (ARAÚJO et al., 2009; CESAR et al., 2009; DU et al., 2012; 

GONÇALVES et al., 2013; LANGSTON et al., 2010; RÉ et al., 2009; ROIG et al., 

2015).  

No Brasil, as pesquisas sobre a qualidade do sedimento concentram-se 

em áreas industriais e zonas portuárias das regiões Sul e Sudeste (ABESSA et al., 

2005; BURUAEM et al., 2013b; CARVALHO et al., 2002; CHOUERI et al., 2009a; 

2009b; FONSECA et al., 2013; MACHADO et al., 2002; PUSCEDDU et al., 2007; 

RODRIGUES; ABESSA; MACHADO, 2013; TORRES et al., 2009; ZALMON et al., 

2013). Por sua vez, os poucos — mas, não menos importantes — estudos nesse 

segmento na região Nordeste do país (BURUAEM et al., 2013a;  KRULL et al., 2014; 

NILIN et al., 2013), ainda vêm sendo conduzidos em proporção e velocidade 

inversas ao que a comunidade científica a sociedade geral demandam. 

No litoral nordeste do Brasil, encontra-se o maior e mais importante 

sistema estuarino do Rio Grande do Norte: o Estuário Jundiaí-Potengi (EJP). Apesar 

de sua relevância ecológica e socioeconômica, o EJP vem sendo submetido a uma 

variedade de pressões antropogênicas decorrentes do lançamento de efluentes 

domésticos e industriais (SOUZA; SILVA, 2011), o que pode gerar pontos 

potencialmente críticos de poluição.  

À semelhança de outros estuários dessa região, a toxicidade do 

sedimento no EJP ainda é muito pouco estudada (BURUAEM et al., 2013a). Nesse 

sentido, foi realizada uma avaliação da qualidade do sedimento superficial, 

considerando os períodos seco e chuvoso, de uma área estuarina do Jundiaí-

Potengi influenciada por múltiplas atividades antropogênicas, por meio de análises 

geoquímicas e ecotoxicológicas, e da integração dessas duas abordagens usando 

ferramentas estatísticas multivariadas. 
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2 OBJETIVOS  

 

Os objetivos específicos dessa etapa da pesquisa foram: i) Avaliar a 

toxicidade dos sedimentos superficiais do EJP por meio de abordagens geoquímicas 

e ecotoxicológicas usando critérios quali-quantitativos; ii) Identificar se existe um 

gradiente de toxicidade nos sedimentos ao longo do estuário e delimitar os principais 

pontos críticos de poluição; iii) Verificar possíveis influências de despejos oriundos 

das fontes contaminantes sobre a qualidade dos sedimentos; iv) Verificar, a partir 

dos testes de toxicidade e das análises geoquímicas, se existe uma variação 

sazonal na qualidade dos sedimentos do referido estuário. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Estações de coleta e amostragem do sedimento 

 

Para a realização dessa etapa do estudo foram feitas duas campanhas de 

amostragem ao longo de dez estações de coleta devidamente georeferenciadas 

(TABELA 1) e sequencialmente enumeradas de P1 a P10, no sentido montante-

jusante (FIGURA 1). As estações de amostragem foram estabelecidas após uma 

análise exploratória preliminar realizada de forma a assegurar que as amostras 

fossem as mais representativas para a caracterização do estuário, tendo como 

referência os pontos de coleta estabelecidos no Programa Emergencial de 

Monitoramento das Águas Estuarinas do Rio Grande do Norte, realizado pelo 

IDEMA. O sedimento amostrado abrangeu três segmentos da interface continente-

oceano do EJP: i) o alto estuário, isto é o curso superior do Rio Jundiaí influenciado 

pela maré, compreendendo três estações de amostragem (P1 a P3); ii) o médio 

estuário (zona de mistura do Jundiaí-Potengi), abrangendo quatro estações (P4 a 

P7); e iii) o baixo estuário, curso inferior do estuário próximo à foz, com três estações 

(P8 a P10). 

 

 

 



41 
 

Figura 1 - Localização das estações de coleta. 
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As estações P1, P2 e P3 estavam inseridas entre as zonas rural e urbana 

da cidade de Macaíba; as estações P4, P5, P6 e P7, por sua vez, estavam 

delimitadas pelas cidades de Natal (margem direita) e São Gonçalo do Amarante 

(margem esquerda); enquanto que as estações P8, P9 e P10 compreenderam as 

zonas norte (margem esquerda) e sul (margem direita) da capital Natal. Para as 

amostragens entre as estações P1 e P3 não foi necessária à utilização de 

embarcações. Já para as coletas realizadas entre as estações P4 e P10, foi utilizado 

um bote motorizado pertencente ao IDEMA. A primeira campanha de amostragem 

ocorreu durante o período chuvoso em Maio/2013, cujo índice pluviométrico obtido 

para o mês foi de 399,1 mm. Ao passo que a segunda campanha ocorreu durante 

período seco, em Dezembro/2013, quando o índice mensal foi igual a 9,8 mm, sendo 

a precipitação acumulada para 2013 de 1.846,7 mm, de acordo com os dados 

disponíveis no boletim meteorológico da EMPARN (2014). Adicionalmente, 

sedimentos da região estuarina do município de Galinhos (litoral setentrional do RN, 

Brasil), distante cerca de 150 Km do EJP, também foram coletados em ambos os 

períodos e usados nas análises geoquímicas como sedimento de referência. 

 

Tabela 1 - Coordenadas das estações de coleta no estuário Jundiaí-Potengi e locais de referências. 

Estações UTM X UTM Y Local de Referência 

P1 236.415 9.347.348 Ponte da zona rural de Macaíba 

P2 239.079 9.351.141 Ponte do centro de Macaíba 

P3 239.871 9.352.113 Cidade de Macaíba - Hospital 

P4 246.001 9.354.524 Jusante do lançamento do SITEL-CIA* 

P5 250.222 9.357.746 Montante da Imunizadora Riograndense 

P6 250.768 9.358.678 Confluência dos rios Jundiaí e Potengi 

P7 251.116 9.360.395 Ponte de Igapó 

P8 253.767 9.359.873 ETE-CAERN**/Canal do Baldo 

P9 255.754 9.362.347 Confluência com o Rio Doce 

P10 256.125 9.363.325 Ponte Newton Navarro 
*Sistema de tratamento de efluentes líquidos do centro industrial avançado da cidade de Macaíba.  
**Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Quintas da Companhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte. 

 

O procedimento de amostragem seguiu a recomendação descrita em 

Burton (1992). Em cada estação, as amostras de sedimento superficial foram 

compostas em um pool de três réplicas coletadas com auxílio de uma draga do tipo 

van Veen. Este equipamento é pertencente ao grupo dos amostradores de superfície 
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do tipo busca-fundo, construídos em aço inoxidável, e que apresentam a vantagem 

de serem geralmente leves, permitindo agilidade na coleta dos sedimentos. Do 

material retido na draga, foi retirada apenas a porção central (sem contato com as 

paredes) e superficial (camada dos primeiros 5 cm) do sedimento. Os sedimentos de 

cada estação foram então homogeneizados em bandejas plásticas, divididos em 

duas subamostras e armazenados em frascos de polipropileno de 2 L devidamente 

etiquetados para posterior caracterização geoquímica e ecotoxicológica. Todas as 

amostras foram acondicionadas em caixas térmicas com gelo e levadas ao 

laboratório, onde foram armazenadas no escuro e sob a temperatura de 4ºC até o 

seu uso.  

Durante as amostragens de sedimento, adicionalmente foram realizadas 

medições in situ na água superficial dos parâmetros físico-químicos pH, salinidade, 

oxigênio dissolvido, temperatura, turbidez e sólidos totais dissolvidos, utilizando-se 

uma sonda multiparâmetros Horiba, U20XD, devidamente calibrada em laboratório. 

A verificação da salinidade deu-se através de um refratômetro portátil. As medições 

dessas variáveis foram realizadas de acordo com os procedimentos de coleta de 

água descritos no manual CETESB (2011) e tiveram a finalidade de verificar 

pontualmente alguma atipicidade nas estações amostrais, que de alguma maneira 

causasse interferência nos resultados da caracterização do sedimento.  

 

3.2 Análises geoquímicas 

 

O processamento e as análises geoquímicas das amostras de sedimento 

ocorreram no Laboratório de Solos da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 

Grande do Norte – EMPARN, sob a coordenação do Dr. José Simplício de Holanda. 

Em laboratório, as amostras destinadas às análises geoquímicas passaram 

inicialmente por secagem em estufa de circulação e renovação de ar a 45° C por 5 

dias. Após serem retiradas da estufa, foram colocadas em dessecador para 

resfriamento. Em seguida, as amostras foram tamisadas em peneira de aço 

inoxidável com malhas de 2 mm e desaglomeradas em cadinho de porcelana, com a 

finalidade de retirar as partículas mais grosseiras presentes que poderiam causar 

interferência nos resultados. As amostras mais argilosas necessitaram ser 

desaglomeradas antes de peneiradas. 
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Para facilitar a compreensão das etapas apresentadas na parte 

experimental dessa fase do estudo, um fluxograma dos procedimentos geoquímicos 

e ecotoxicológicos seguidos após a coleta e transporte das amostras de sedimentos 

está sumarizado na FIGURA 2. 

 

Figura 2 - Fluxograma da parte experimental desenvolvida na primeira etapa do trabalho. 

 

 
Fonte: Autor. 
 

 

3.2.1 Análise granulométrica 

 

A análise granulométrica ocorreu por peneiramento e pipetagem e 

consistiu na desagregação mecânica da amostra, dispersão e avaliação da 

proporção relativa das partículas primárias (areia, silte e argila) por sedimentação 
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em meio aquoso. Para a análise da distribuição granulométrica foram reservadas 

frações de 100g das amostras de sedimento previamente secas. As amostras foram 

primeiramente analisadas por peneiramento úmido em uma malha de 0,063 mm 

para diferenciar o material grosseiro (areia – 0,063 a 2,0 mm) do fino (<0,063 mm) e 

depois por sedimentação (através de pipetagem) para quantificar material fino (silte 

e argila) segundo método disponível na NBR 7181 (ABNT, 1988).  

Vinte gramas (20 g) das amostras contendo o material fino foram 

dispersas quimicamente - em solução de hexametafosfato de sódio e carbonato de 

sódio - e mecanicamente - por agitação rápida - em béquer por um período de 16 

horas, e, posteriormente, transferidos para uma proveta até se completar o volume 

de 500 ml. Em seguida, uma subamostra de 25 ml da suspensão foi tomada para 

determinação do tempo de sedimentação. Transcorrido o tempo necessário para a 

sedimentação do material fino, uma pipeta de 10 ml foi introduzida nas 

profundidades de 10 cm para amostragem de silte + argila e de 5 cm para 

amostragem de argila. As frações silte + argila e argila foram então transferidas para 

béqueres, previamente tarados, e secas a 105 °C por no mínimo 8 horas. O mesmo 

procedimento ocorreu com uma prova em branco, contendo a solução dispersante e 

água destilada. Após secagem, o conjunto béquer-finos-dispersante foi pesado para 

obtenção do peso da argila + silte + dispersante (A+S+D) e da argila + dispersante 

(A+D). A fração fina foi calculada (gravimetricamente) a partir da correção do peso 

do dispersante, de acordo com as seguintes equações: 

 

% Argila = [peso da argila + dispersante (A+D) - peso do dispersante (D)] x 500 

% Silte = [peso da argila + silte + dispersante (A+S+D) - peso da argila (A) 
- peso do dispersante (D)] x 500 

 

A fração arenosa, por sua vez, foi obtida indiretamente através da 

equação: 

% Areia = 100 - (% Argila + % Silte) 

Através dos percentuais obtidos em cada fração, determinou-se as 

classes texturais das amostras do sedimento de cada estação a partir do diagrama 

triangular de Shepard (1954), e obteve-se os teores de areia e finos (silte + argila) 
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segundo classificação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA 

e que é a mesma empregada pela Sociedade Brasileira de Ciências do Solo - SBCS. 

 

3.2.2 Determinação do teor de matéria orgânica 

 

O teor de matéria orgânica nas amostras de sedimento foi determinado 

pelo método volumétrico da EMBRAPA (1998), o qual foi adaptado de Walkley-Black 

(1965). Nesse método, o carbono da matéria orgânica da amostra é oxidado a CO2, 

utilizando dicromato de potássio (K2Cr2O7), e o Cr6+ da solução extratora é reduzido 

a Cr3+. Na sequência, faz-se a titulação do excesso de dicromato pelo sulfato ferroso 

amoniacal. No procedimento de extração, 10 ml de solução K2Cr2O7 0,2 mol.dm-3 

são adicionados a 0,5 g de sedimento. A mistura é aquecida até fervura durante 5 

minutos. Em seguida, adiciona-se 80 ml de água deionizada e a solução é titulada 

com Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O, até ocorrer a mudança de cor. A concentração (g/kg) de 

carbono orgânico total (COT) existente na amostra foi dada pela seguinte expressão: 

 

g de carbono/kg = 0,06 x V [40 - Va x (40 / Vb)] x f 

 

Onde:  

V = volume de dicromato de potássio empregado; 

Va = volume de sulfato ferroso amoniacal gasto na titulação da amostra; 

Vb = volume de sulfato ferroso amoniacal gasto na titulação da prova em branco; 

0,06 = fator de correção, decorrente das alíquotas tomadas; 

f = fator de correção para o sedimento seco; 

  

Por sua vez, a quantidade de matéria orgânica existente na amostra de 

sedimento foi calculada pela seguinte expressão: 

 

g de matéria orgânica/kg = g de carbono/kg x 1,724 

 

O fator 1,724 foi utilizado em virtude de se admitir que, na composição 

média da matéria orgânica do solo, o carbono participa com 58% (CAMARGO, 1986; 

EMBRAPA, 1998). Para melhor interpretação e comparação dos resultados, a 
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concentração da matéria orgânica foi expressa em %, dividindo-se as concentrações 

obtidas em cada amostra por 10. 

 

3.2.3 Analise de nutrientes: nitrogênio e fósforo totais (N-total e P-

total) 

 

As análises de nitrogênio total (N) e fósforo total (P) foram feitas através 

do método colorimétrico descrito por Grasshoff et al. (1999), e quantificados por 

espectrofotometria. Nesse método, os teores de nutrientes são determinados por 

preparos específicos para cada elemento, utilizando o cálculo apresentado a seguir: 

 

Ci (µmol.dm-3) = (Abs amostra - Abs branco) x Fc 

 

Onde:  

Ci = concentração do nutriente analisado;  

Abs = absorbância;  

Fc = fator de calibração;  

Fc = (concentração da solução padrão)/(Abs padrão - Abs branco) 

 

O método empregado para determinação de nitrogênio consiste na 

oxidação de 0,1 g de sedimento e posterior redução para a forma de nitrito através 

de uma coluna redutora de cádmio cuperizado. Após a redução as amostras foram 

tratadas como amostras de nitrito (N-NO2
-). O nitrito reage com amina aromática, 

formando um composto que reage com amina aromática secundária produzindo uma 

coloração rosada da solução. Para tal, retirou-se alíquota de 15 ml da amostra e 

adicionaram-se os reagentes sulfanilamida e N (1-naftil)-etilenodiamina, nesta 

ordem.  

Na determinação de fósforo, o fosfato inorgânico reage com o molibdato 

acidificado, produzindo um complexo de fosfomolibdato, posteriormente reduzido, 

por ácido ascórbico, a um composto azul. Tal análise consiste na utilização de 5 ml 

de amostra que recebeu uma medida calibrada de ácido ascórbico em pó (30 mg) e 

10 ml de uma solução ácida de molibdato de amônia diluída, os quais reagindo com 

o fosfato, promovem a formação do complexo colorido (fosfomolíbdico).  
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Tanto para determinação do nitrogênio quanto do fósforo, a leitura da 

absorbância das amostras foi feita após o tempo de reação de 15 minutos (para 

evitar a interferência do silicato), utilizando-se de um espectrofotômetro da marca 

Shimadzu UV-1601, no comprimento de onda de 540 nm. 

 

3.2.4 Análise das concentrações de metais  

 

Os metais analisados foram ferro (Fe), manganês (Mn), cádmio (Cd), 

cobre (Cu), cromo (Cr), chumbo (Pb), níquel (Ni) e zinco (Zn). A concentração dos 

metais foi obtida através de digestão parcial de frações secas de sedimento, sempre 

em duplicata, utilizando-se uma solução extratora duplo-ácida que continha HCl 

0,05M e H2SO4 0,0125M (EMBRAPA, 1998). As amostras de sedimento (5 g da 

fração <0,063 mm) foram digeridas em erlenmeyers de 125 ml, fechados com 

roscas, contendo 25 ml da solução extratora (na relação 1:5) em agitador horizontal 

circular usando velocidade de 120 rpm, durante 5 minutos, sem aumento de 

temperatura. 

Os extratos resultantes da digestão foram filtrados em papel filtro 

qualitativo e, em seguida, levados a espectrofotômetro de absorção atômica de 

chama (modelo: Varian Spectr-AAS-220-FS), calibrado por meio da leitura da 

absorbância de seis padrões preparados para cada metal. A reta de calibração foi 

ajustada pelo método da regressão linear simples, sendo a expressão analítica geral 

das retas obtidas resultado da relação entre a absorbância e a concentração dos 

padrões.  A validação do método se deu a partir de análises comprobatórias usando 

amostras padrões para sedimento estuarino 1646-A do NIST (National Institute of 

Standards and Technology - USA). O teor de cada metal [M] nas amostras 

analisadas foi dado pela seguinte expressão: 

 

[M] = {[(Abs - Br) - CL] / CA} x FD 

 

Onde: 

[M] = concentração em mg.Kg-1 do elemento na amostra de sedimento; 

Abs = absorbância do extrato contendo o elemento analisado; 

Br = absorbância da solução extratora; 

CL = coeficiente linear da reta de calibração; 
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CA = coeficiente angular da reta de calibração; 

FD = fator de diluição do extrato original, cujo valor considerado nesse estudo 

foi 5. 

Os resultados para as concentrações de metais foram expressos em 

mg.Kg-1, com exceção do elemento ferro em que os resultados foram expressos em 

%. 

 

3.2.5 Fator de enriquecimento (EF) e quociente de risco (QR)  

 

Com os resultados obtidos para os metais nas amostras de sedimentos 

do EJP e do local de referência (Galinhos, RN) foram determinados as 

concentrações de background geoquímico dos elementos, o quociente de risco 

(QR), bem como o fator de enriquecimento (EF).O background é a concentração 

teoricamente natural de um elemento em uma amostra, considerando as variáveis 

temporal e espacial da área sob investigação que serve como uma medida relativa 

usada para distinguir concentrações naturais de um dado elemento e a influência 

das atividades antropogênicas nessas concentrações (GALUSZKA, 2006; 

MATSCHULLAT et al., 2000).  

Tal medida pode ser determinada de várias maneiras diferentes. Alguns 

autores utilizam concentrações já determinadas na região de estudo e tabeladas na 

literatura (SARI et al., 2014; YONGMING et al., 2006). Outros autores usam a média 

da concentração de um certo número (n) amostras da região de estudo que não se 

encontravam contaminadas (SINDERN et al., 2007; YU et al, 2001), enquanto outros 

lançam mão da concentração mínima determinada durante o estudo, quer seja 

obtidas nas camadas mais profundas dos “cores” ou a partir da determinação dos 

menores valores obtidos nas análises (ABRAHIM; PARKER, 2008; LOSKA; 

WIECHULA, 2003). Há ainda quem utilize medidas diretas das concentrações de 

sedimentos equivalentes texturalmente e mineralogicamente de uma região 

conhecida desprovida de  contaminação (LORING; RANTALA, 1992). 

No presente trabalho, para o estabelecimento dos valores de EF, optou-

se em utilizar como background geoquímico as concentrações mínimas de cada 

elemento obtidas nas amostras do EJP para os períodos estudados. 
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Assim, o impacto antropogênico do sedimento superficial foi quantificado 

para o período investigado pelo cálculo do fator de enriquecimento de acordo com a 

seguinte equação, proposta por (ZONTA; ZAGGIA; ARGESE, 1994): 

 

EF (%) = [(C – Cmin)/(Cmax – Cmin)] x100 

 

Onde: C indica concentração média do elemento em questão, Cmin e Cmax, 

indica, respectivamente, as concentrações mínima e máxima determinadas no 

período de investigação. Para avaliar a carga de poluentes em cada ponto de 

amostragem, foi realizada a computação do EF total a partir dos respectivos 

percentuais obtidos para cada elemento, conforme sugerido por (ADAMO et al., 

2005). 

As concentrações dos metais quantificadas nas amostras do EJP também 

foram comparadas àquelas obtidas no local de referência (Galinhos, RN), e um 

quociente estimativo de risco tóxico (QR) foi estabelecido por meio da razão entre 

essas concentrações (ROIG et al., 2015), no qual foi possível avaliar o status geral 

de toxicidade das amostras resultante da contribuição dos oito metais analisados, 

por meio de quatro categorias de risco: baixo grau (QR<1), grau moderado 

(1≤QR<3), grau considerável (3≤QR<6), e grau muito elevado (QR≥6) (ISLAM et al., 

2015; LOSKA et al., 1997). 

 

3.2.6 Visualização espacial das variações geoquímicas 

 

Com a finalidade de observar as tendências de variação geoquímica no 

EJP, ao longo das dez estações amostrais, foi utilizado o software ArcGIS versão 

10.2 (ESRI, Inc.,1995). Esse programa utiliza dados georeferenciados, ou seja, 

dados de locais cujas coordenadas são conhecidas a partir de posicionamento por 

sistema de posicionamento global (GPS), para projetar espacialmente as variáveis 

estudadas em mapas. Para este estudo, foi utilizado o método geoestastíco através 

da interpolação por “krigagens” (krigging method). Através deste método, pode-se 

obter, a partir de observações pontuais, informações para grandes áreas com base 

em observações de valores das variáveis estimadas em locais que não foram 

amostrados.  
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No presente estudo, para cada estação de amostragem considerada, o 

programa plotou os valores obtidos para material orgânico e fino, nitrogênio, fósforo 

e metais (Fe, Mn, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn), sobre um mapa digitalizado e os 

interpolou, produzindo mapas do estuário com escala colorida. A utilização desse 

procedimento gráfico é um recurso extremamente útil, que permite não só a 

visualização das tendências de variações espaciais e temporais de cada uma das 

variáveis geoquímicas, mas também possibilita relacionar estas variações a fontes 

potenciais de interferência. 

 

3.3 Análises ecotoxicológicas  

 

A toxicidade do sedimento integral do EJP foi analisada por meio de 

testes de toxicidade aguda e crônica utilizando-se como indicação de efeito tóxico, 

respectivamente, a mortalidade dos anfípodos Leptocheirus plumulosus e 

Tiburonella viscana, e a inibição da fecundidade dos copépodos Nitocra sp. A 

toxicidade crônica na interface sedimento-água, por sua vez, foi analisada 

considerando-se como indicação de efeito tóxico o desenvolvimento larval anormal 

de embriões de ouriço-do-mar da espécie Lytechinus variegatus. Os testes de 

toxicidade com L. plumulosus foram realizados no Laboratório de Ecotoxicologia, do 

Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Água Produzida e Resíduos, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NUPPRAR/UFRN), Natal - RN. Os 

testes com T.viscana e Nitocra sp. foram realizados no Laboratório do Núcleo de 

Estudos em Poluição e Ecotoxicologia Aquática, da Universidade Estadual Paulista 

(NEPEA/UNESP), Campus do Litoral Paulista, localizado em São Vicente - SP. Já os 

testes com L. variegatus ocorreram no Laboratório de Ecotoxicologia da 

Universidade de Santa Cecília (LABTOX/UNISANTA), Santos - SP. 

 

3.3.1 Testes de Toxicidade Aguda (TA) 

 

Os testes de TA com o sedimento integral objetivaram avaliar a letalidade 

causada aos anfípodos bentônicos pelo contato direto dos organismos com as 

amostras de sedimento integral, isto é, através da fase sólida e da água intersticial 

juntas.  
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3.3.1.1 Testes de TA com L. plumulosus 

 

Leptocheirus plumulosus (SHOEMAKER, 1932) é uma espécie exótica 

membro do Reino Animalia, Filo Arthropoda, Subfilo Crustacea, Classe 

Malacostraca, Super Ordem Peracarida, Ordem Amphipoda, Família Corophiidae 

(FIGURA 3), facilmente encontrado em ambientes oligoalino e mesoalino de regiões 

estuarinas da Costa do Atlântico Norte desde Cape Cod, Massachusett, até o norte 

da Flórida (BOUSFIELD,1973). Esse anfípodo possui hábito escavador e alimenta-

se de pequenos organismos e partículas que estão em suspensão e/ou na superfície 

do sedimento (DEWITT et al., 1992).  

 

Figura 3 - Anfípodo Leptocheirus plumulosus usados nos 
testes de toxicidade aguda. 

 

 

Segundo a USEPA (2001) e Moore et al. (1997), este organismo 

apresenta significante sensibilidade em ensaios ecotoxicológicos, além de ser de 

fácil cultivo em condições laboratoriais e de alta tolerância às condições físicas e 

químicas como temperatura, salinidade e granulometria do sedimento de cultivo; o 

que justifica seu uso como organismo-teste em ensaios ecotoxicológicos. Esse 

animal foi trazido para laboratórios do Brasil há algumas décadas, onde passou a 

incorporar os testes de ecotoxicidade, inicialmente desenvolvidos na Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, e depois utilizados em vários 

laboratórios nacionais. 

No presente trabalho, os testes de TA com L. plumulosus foram 

realizados com espécimes de um cultivo pré-estabelecido no Laboratório de 

http://skaphandrus.com/pt/marine-species/family/Corophiidae


53 
 

Ecotoxicologia da UFRN e mantido em conformidade com o protocolo da USEPA 

(2001). Os organismos eram mantidos em recipientes de vidro com uma camada fina 

de sedimento de aproximadamente 2 cm de espessura, preenchido com 

aproximadamente 2 L de água reconstituída a 20 ± 3‰ de salinidade. As culturas 

eram mantidas a temperatura de 25 ± 2ºC, em fotoperíodo de 12 h fase clara e 12 h 

fase escura, e aeração constante. 

A manutenção parcial dos cultivos ocorria a cada três vezes na semana e 

consistia na troca parcial da água superficial, alimentação (com a cianobactéria 

Spirulina e ração de peixe floculada ou em pó) e análise das condições físicas e 

químicas de cada recipiente. Já a manutenção total consistia na troca total da água 

e do sedimento e ocorria a cada 45 dias. Para isso, o sedimento de cada recipiente 

era peneirado e então separado os indivíduos adultos, jovens e neonatos, com 

auxílio de peneiras com abertura de malha de 1,0; 0,5 e 0,25 mm, respectivamente. 

Os organismos separados em diferentes estágios de desenvolvimento eram 

recolocados nos recipientes contendo novo sedimento, água reconstituída e aeração 

constante.  

Os testes de toxicidade com L. plumulosus foram realizados conforme 

protocolo estabelecido na Norma Técnica 15638 ABNT (2008), considerando-se três 

réplicas para cada amostra de sedimento integral. Para esses testes, o sedimento 

controle, bem como o utilizado para o cultivo dos animais, foi obtido de uma região 

estuarina localizada no município de Galinhos, Estado do Rio Grande do Norte, por 

se tratar de uma área reconhecidamente pouco impactada e pela proximidade com o 

local onde se deu os ensaios ecotoxicológicos com essa espécie. 

Os testes consistiram em expor 20 anfípodos às amostras de sedimento 

integral por um período de 10 dias. Para isso, foram transferidas para frascos-teste 

de polietileno (capacidade 1L) alíquotas de sedimento homogeneizados, suficientes 

para perfazer uma camada uniforme de aproximadamente 2 cm de espessura. Em 

seguida, também foram adicionados 700 ml de água de diluição a 20‰ previamente 

filtrada em malha de abertura de 0,45 µm. Na superfície da água foi introduzida 

aeração suave e o conjunto foi mantido em repouso por 24 horas antes do início do 

teste (FIGURA 4). 

Após isso, animais jovens mantidos aclimatados e em boas condições 

foram distribuídos aleatoriamente nos frascos-teste, utilizando-se 20 indivíduos em 

cada réplica. Durante o período de exposição não houve renovação da água e não 
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foi provido alimento. No decorrer do teste, foram asseguradas condições de 

iluminação e aeração contínua e temperatura de 25 ± 2°C (TABELA 2). Ao final de 

10 dias de exposição, os conteúdos das amostras de cada réplica foram peneirados 

em malha de 0,5 mm de abertura, sendo os organismos ausentes e inanimados 

considerados mortos. Em seguida, registrou-se o número de organismos vivos em 

cada amostra e determinou-se o percentual médio de sobrevivência. Os testes foram 

realizados considerando-se três réplicas e os resultados foram comparados àqueles 

obtidos para os sedimentos controle (Galinhos/RN). 

 

Figura 4 - Sistema experimental para testes agudos com Leptocheirus lumulosus. 

 
Fonte: Autor. 

 

Tabela 2 - Resumo das condições consideradas para a realização dos testes de toxicidade com 
Leptocheirus plumulosus. 

Requisitos Condições 

Tipo de ensaio Estático 

Toxidade avaliada Aguda 

Tipo de amostra Sedimento integral 

Origem sedimento-controle Galinhos/RN 

Idade do organismo-teste Juvenis com em média 0,50mm 

Número de réplicas Três réplicas 

Número de organismo por réplica 20 indivíduos 

Duração do ensaio 10 dias 

Efeito observado Sobrevivência dos organismos 

Indicação de efeito tóxico Letalidade 

Temperatura 25 ± 2°C 

Salinidade 20‰ 

pH > 7 
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Oxigênio dissolvido >3 mg.L-1 

Fotoperíodo Iluminação constante 

Validação do teste Mínimo 80% sobrevivência no controle 

 

Para assegurar as condições de aceitabilidade dos testes, a cada três 

dias foram realizadas análises das variáveis pH, temperatura, salinidade e teor de 

oxigênio dissolvido da água de interface do controle experimental e de cada 

amostra. 

Simultaneamente aos testes com as amostras de sedimento, foi realizado 

um teste de sensibilidade, sem a presença de sedimento, usando como substância 

de referência o sulfato de zinco heptaidratado (ZnSO4.7H2O), para avaliar a 

sensibilidade da prole de organismos utilizados nos experimentos, conforme 

recomendação da ABNT (2008). A partir de uma solução estoque de 500 mg.L-1 de 

ZnSO4.7H2O obtida pela dissolução em água do mar filtrada, foram preparadas as 

seguintes concentrações: 0 (controle); 0,62; 1,25; 2,5; 5 e 10 mg.L-1. 

Para cada concentração, foram utilizadas quatro réplicas com 5 

exemplares jovens cada, em béqueres de vidro contendo 300 ml de solução. Os 

animais não foram alimentados durante o teste de sensibilidade. As condições de 

iluminação e aeração foram mantidas constantes, e a temperatura foi assegurada a 

25 ± 2°C. Após o período de exposição à substância de referência, foi registrado o 

número de indivíduos mortos em cada réplica. Finalmente, a concentração letal de 

sulfato de zinco a 50% dos organismos-teste após as 96 horas de exposição (CL50-

96h), bem como o seu intervalo de confiança, foram determinadas pelo método 

estatístico Trimmed Spearman-Karber. 

 

3.3.1.2 Testes de TA com Tiburonella viscana  

 

Tiburonella viscana (THOMAS & BARNARD, 1983) pertence ao Reino 

Animalia, Filo Arthropoda, Subfilo Crustacea, Classe Malacostraca, Super Ordem 

Peracarida, Ordem Amphipoda, Família Platyischnopidae (FIGURA 5). Esse 

organismo apresenta hábito alimentar predador e detritívoro, e é um exímio 

escavador de sedimentos costeiros. Por essa razão, permanece em contato direto 

com a água intersticial e com as partículas do sedimento, o que garante uma 

exposição máxima aos contaminantes que ocasionalmente podem ser incorporados 

aos sedimentos (MELO, 1993; ABESSA, 2002a). 



56 
 

Figura 5 - Anfípodo Tiburonella viscana usado nos testes de toxicidade aguda. 

 
Fonte: Buruaem (2009). 

 

Além disso, T. viscana atende a uma série de outros requisitos igualmente 

importantes que fazem dele uma das espécies mais indicadas para estudos de 

toxicidade em sedimentos marinhos e estuarinos no Brasil (ABESSA et al., 1998; 

ABESSA; SOUSA, 2001). Dentre esses requisitos destaca-se a alta sensibilidade a 

vários contaminantes, a considerável sobrevivência no período de aclimatação e às 

condições de laboratório, a ótima reprodutibilidade dos experimentos, a grande 

tolerância a vários fatores abióticos, a ampla distribuição geográfica e abundante 

disponibilidade, além de ser um organismo autóctone (MELO, 1993).  

Esse anfípodo apresenta ocorrência em La Jolla, na Costa Californiana do 

Oceano Pacifico e no Oceano Atlântico de Belize a Costa Rica até a latitude de 

25.03°S da Costa Brasileira (MELO; NIPPER, 2007), tendo sido registrada também 

sua ocorrência na costa cearense, na região metropolitana de Fortaleza (YUNDA, 

2007). Na região sudeste do Brasil, pode ser encontrado próximo a bancos de 

gramíneas de várias praias arenosas de São Paulo (MELO; NIPPER, 2007) e do Rio 

de Janeiro. 

Os exemplares usados nesse estudo foram coletados no nível superior do 

infralitoral da Praia do Engenho D’Água, munícipio de Ilhabela, São Paulo, com 

auxílio de uma draga confeccionada para tal fim (FIGURA 6). Após coleta, os 

indivíduos foram imediatamente transportados para identificação e triagem no 

Laboratório do NEPEA/UNESP. No laboratório, os animais foram aclimatados a 

25±2ºC, com iluminação e aeração constantes, por um período de três dias em 
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tanques contendo água do mar filtrada e uma camada de 1cm de sedimento 

controle, proveniente do mesmo local de amostragem dos organismos. O sedimento 

da Praia do Engenho D’Água foi selecionado como controle experimental pelo fato 

do sedimento dessa região ser rotineiramente utilizados em estudos 

ecotoxicológicos de diversos laboratórios e pelo fato de alguns estudos anteriores 

terem indicado que os sedimentos lá encontrados não apresentavam-se tóxicos ou 

contaminados (ABESSA et al., 2005; 2008; ROMANO, 2008). 

 

Figura 6 - Draga manual utilizada na coleta de Tiburonella viscana. 

 
 Fonte: Abessa (2002). 

 

O método utilizado na execução dos testes foi semelhante ao descrito por 

Swartz et al. (1985) para o anfípodo Rhepoxynius abronius, e adequado por Melo e 

Abessa (2002) para T. viscana, com modificações nos níveis de temperatura e 

salinidade do teste, as quais se mantiveram a 25±2ºC e 34‰, respectivamente, e 

normatizado pela Norma Técnica 15638 ABNT (2008). 

O teste consistiu em expor 10 organismos adultos e saudáveis às 

amostras de sedimento integral por um período de 10 dias. Para isso, frascos de 

polipropileno de capacidade 1L foram preenchidos com 2 cm (aproximadamente 200 

ml) de sedimento homogeneizados e 700 ml de água do mar a 34‰ filtrada em 

membrana de celulose (0,45 µm) e previamente coletada em mar aberto livre de 

fontes poluidoras. Todo conteúdo permaneceu em repouso por 24 horas antes do 

início dos experimentos. Após a inoculação, os organismos que permaneceram na 

superfície foram afundados através de um toque com uma pipeta. Depois de 
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transcorrida uma hora da adição dos animais, foi observado se havia algum 

indivíduo não enterrado. Em caso positivo, fez-se necessária a substituição por outro 

organismo. Não houve renovação da água e nenhum alimento foi provido aos 

organismos antes e durante a realização dos testes. A iluminação e aeração foram 

mantidas constantes, e a temperatura a 25±2°C. O sistema experimental utilizados 

nos testes com T. viscana pode ser visualizado na FIGURA 7. 

 

Figura 7 - Sistema experimental para testes agudos com Tiburonella viscana. 

 
 Fonte: Autor. 

 

Ao final, os conteúdos das amostras de cada frasco foram peneirados em 

malha de 0,5 mm de abertura. Os exemplares retidos foram então transferidos para 

placas de Petri, com auxílio de um conta-gotas e examinados em 

estereomicroscópio, sendo os organismos ausentes e inanimados considerados 

mortos. Mediante esse registro, determinou-se o percentual médio de sobrevivência 

em cada amostra.  Os testes foram realizados em três réplicas e os resultados foram 

comparados àqueles obtidos para os sedimentos controle (Ilhabela/SP). Para 

assegurar as condições de aceitabilidade dos testes (TABELA 3), as variáveis 

experimentais oxigênio dissolvido, salinidade, pH e temperatura foram devidamente 

monitoradas a cada três dias. 
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Tabela 3 - Resumo das condições para realização dos ensaios de toxicidade com Tiburonella 
viscana. 

Requisitos Condições 

Tipo de ensaio Estático 

Toxidade avaliada Aguda 

Tipo de amostra Sedimento integral 

Origem sedimento-controle Ilhabela/SP 

Idade do organismo-teste Adultos 

Número de réplicas Três réplicas 

Número de organismo por réplica 10 organismos 

Duração do ensaio 10 dias 

Efeito observado Sobrevivência dos organismos 

Indicação de efeito tóxico Letalidade 

Temperatura 25±2°C 

Salinidade 34 ‰ 

Oxigênio dissolvido > 3 mg.L-1 

pH > 7 

Fotoperíodo Iluminação constante 

Validação do teste Mínimo 80% sobrevivência no controle 

 

Concomitantemente aos ensaios com sedimento integral, foi realizado um 

teste de toxicidade com substância de referência, na ausência do sedimento, para 

avaliar a sensibilidade do lote de organismos utilizados, conforme protocolo proposto 

por ASTM (1992). A substância de referência testada foi o sal dicromato de potássio 

(K2Cr2O7). Foram preparadas as seguintes concentrações, a partir de uma solução 

estoque de 500 mg.L-1 obtida pela dissolução de sais puros em água do mar filtrada: 

3,125; 6,25; 12,5; 25 e 50 mg.L-1. No grupo controle (0 mg.L-1), os animais foram 

expostos somente a água do mar filtrada (34‰). Para cada concentração, foram 

utilizadas quatro réplicas com 5 animais cada, em béqueres de vidro contendo 300 

ml de solução. Foram utilizados apenas exemplares adultos, excluindo-se as fêmeas 

ovadas. Os anfípodos não foram alimentados durante os testes, que tiveram 

duração 48 horas. Durante os testes a iluminação e aeração foram mantidas 

constantes, e a temperatura foi mantida a 25±2°C. Após o período de exposição, o 

número de indivíduos mortos em cada réplica foi contado e a CL50-48h para o 

K2Cr2O7 foi determinada pelo método estatístico Trimmed Spearman-Karber.  

 

3.3.2 Testes de Toxicidade Crônica (TC) 

 

Os testes de toxicidade crônica com o sedimento integral utilizando 

Nitocra sp. objetivaram avaliar os efeitos sub-letais causados aos organismos 
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bentônicos pelo contato direto com as amostras de sedimento. Já os testes crônicos 

na interface sedimento-água com L. variegatus objetivaram avaliar o efeito tóxico do 

sedimento a partir da liberação de contaminantes para a coluna d’água através de 

fluxo ascendente da água intersticial. 

 

3.3.2.1 Testes de TC com Nitocra sp. 

 

Esse organismo pertence ao Reino Animalia, Filo Arthropoda, Subfilo 

Crustacea, Classe Maxillopoda, Subclasse Copepoda, Ordem Harpacticoida, Gênero 

Nitocra (BOECK, 1864) e a espécie, registrada por Reid (1998) no litoral brasileiro, 

ainda está sendo investigada.  

Seu ciclo de vida completo é relativamente curto, com aproximadamente 

20 dias, e conta com seis estágios naupliares, cinco copepoditos e um adulto 

(FIGURA 8). Esses animais também possuem hábitos bentônicos e vivem em forte 

interação com os grãos de sedimento onde se alimentam de microorganismos e 

detritos. Entre outras características que favorecem a sua utilização em estudos 

ecotoxicológicos destacam-se a facilidade do cultivo, boas taxas de reprodução e 

sobrevivência seja na presença ou ausência de sedimento, alta sensibilidade a 

diversos contaminantes, pequenas quantidades de amostras (por causa do seu 

diminuto tamanho), bem como o emprego de poucos recursos financeiros para 

execução do teste (LOTUFO; ABESSA, 2002; SOUSA et al., 2012). 

Este organismo vem sendo cultivado no Laboratório do NEPEA/UNESP a 

partir de matrizes coletadas em sedimentos lodosos da zona entremarés em bancos 

de gramíneas marinhas na região do complexo estuarino-lagunar de Cananéia, no 

litoral sul do Estado de São Paulo (LOTUFO; ABESSA, 2002). Os organismos 

utilizados nesse estudo foram provenientes de um lote mantido em erlenmeyers que 

continha 800 ml de meio de cultura mantido a salinidade de 17‰ em uma 

incubadora com temperatura (25±2ºC) e fotoperíodo (16h claro por 8h escuro) 

controlados (FIGURA 9). Os copépodos eram alimentados três vezes por semana 

com levedura e ração de peixe e a manutenção do cultivo era realizada 

mensalmente, através da renovação da água.  
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Figura 8 - Estágios de vida do copépodo Nitocra sp. 

 
Fonte: Lotufo e Abessa (2002). (Imagem sem escala). 

 

Figura 9 - Cultivo de Nitocra sp (a) e sistema-teste (b). 

 
Fonte: Autor. 

 

Os testes crônicos com Nitocra sp foram conduzidos na fase sólida do 

sedimento segundo o método descrito por Lotufo e Abessa (2002). Para sua 

realização, foram utilizados frascos de cintilação de capacidade 15 ml e 

consideradas quatro réplicas para cada amostra de sedimento. Em cada frasco-teste 

foi introduzido uma camada de 0,5 cm (aproximadamente 2g) de sedimento 

previamente homogeneizado, com auxílio de uma seringa hipodérmica, e 10 ml de 

água do mar previamente filtrada em membrana de celulose (0,45 µm) e 

reconstituída com salinidade de 17‰. O conteúdo permaneceu em repouso por 24 

horas. As condições do ensaio com Nitocra sp. estão sumarizadas na TABELA 4. 

Após esse período, cada frasco-teste recebeu 10 fêmeas ovadas e 

sadias, previamente separadas do cultivo, com ajuda de uma pipeta de Pauster. O 
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sistema foi mantido por 10 dias em uma incubadora a uma temperatura de 25±2˚C, 

sem areação e com iluminação contínua. No início do teste foi provido 100µL de 

alimento constituído por uma solução de levedura e água. Após o período de 

exposição, os organismos sobreviventes foram fixados com 0,5ml de formol 4%, 

corados com 1ml de Rosa de Bengala 0,1% e mantidos em repouso por 2 dias a fim 

de se obter melhor coloração. Os organismos foram retirados do sedimento com 

auxilio de uma peneira de malha de porosidade de 45µm. O material retido na 

peneira foi levado ao microscópio estereoscópico onde foram identificados e 

classificados como fêmeas, náuplios e copepoditos, para obtenção da porcentagem 

média do número de indivíduos da prole (naúplios + copepoditos) por fêmea. Os 

percentuais obtidos em cada amostra de sedimento integral foram então 

comparados com aqueles obtidos para o sedimento controle oriundo de Ilhabela/SP.  

 

Tabela 4 - Resumo das condições para realização dos ensaios de toxicidade com Nitocra sp. 

.Requisitos Condições 

Tipo de ensaio Estático 

Toxidade avaliada Crônica 

Tipo de amostra Sedimento integral 

Origem do sedimento-controle Ilhabela/SP 

Idade do organismo-teste Fêmeas adultas ovadas 

Número de réplicas Quatro réplicas 

Número de organismo por réplica 10 indivíduos 

Duração do ensaio 10 dias 

Efeito observado Eclosão dos ovos 

Indicação de efeito tóxico Fecundidade 

Temperatura 25 ± 2°C 

Salinidade 17‰ 

Ph > 7 

Oxigênio dissolvido >3 mg.L-1 

Fotoperíodo Iluminação constante 

 

As variáveis físico-químicas: oxigênio dissolvido, pH, temperatura e 

salinidade, também foram medidas no início e no final dos testes. Para a validação 

dos ensaios, realizou-se paralelamente um teste sem a presença do sedimento com 

a substância de referência dicromato de potássio (K2Cr2O7) com alguns espécimes 

do cultivo. Foram consideradas quatro réplicas para cada uma das seguintes 

concentrações: 0 (controle); 0,1; 1; 5; 10; 20 e 50 mg.L-1 obtidas de uma solução 

estoque de 500 mg.L-1. Cada recipiente-teste (béquer de capacidade 50 ml) recebeu 

5 fêmeas ovadas que foram mantidas em um sistema estático e sem alimentação, 
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com iluminação claro-escuro (16h-8h) e temperatura de 25±2°C por um período de 

96 horas. O efeito avaliado foi a mortalidade e o resultado, obtido pelo método 

Trimmed Spearman-Karber, foi expresso em concentração letal (mg.L-1) de K2Cr2O7 

a 50% dos organismos após 96 horas de contato (CL50 - 96h). 

 

3.3.2.2 Teste de TC com Lytechinus variegatus2 

 

Lytechinus variegatus (LAMARCK, 1816) pertence ao Reino Animalia, Filo 

Echinodermata, Subfilo Echinozoa, Classe Echinoidea, Subclasse Euechinoidea, 

Ordem Camarodonta, Família Toxopneustidae (FIGURA 10). É uma espécie 

comumente encontrada ao longo de costões rochosos no litoral brasileiro, desde a 

zona entre marés até cerca de 20 m de profundidade, e na região do Caribe bem 

como na costa Atlântica da América do Sul, ocorrendo desde a Carolina do Norte 

(EUA) até a Costa Sudeste do Brasil (ABNT, 2012). É em grande parte herbívoro, 

alimentando-se preferencialmente de algas e plantas marinhas, mas pode 

ocasionalmente se alimentar de camarões e molusco (CESAR; SILVA; SANTOS, 

1997).  

 
Figura 10 - Ouriço-do-mar da espécie Lytechinus 
variegatus.utilizado para extração dos gametas. 

 
 Fonte: Buruaem (2009). 

                                                           
2 Os testes com L. variegatus foram realizados antes da espécie vigorar na lista de animais 

ameaçados da fauna brasileira, conforme Portaria nº 445/2014 editada pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA). 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=149854
http://en.wikipedia.org/wiki/Temnopleuroida
http://en.wikipedia.org/wiki/Toxopneustidae
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No presente trabalho, para a avaliação da toxicidade na interface 

sedimento-água foi usado o teste crônico de curta duração com ovos recém-

fecundados de L. variegatus, conforme preconizado na Norma Técnica 15350 ABNT 

(2012). O sistema-teste utilizado foi o proposto por Anderson et al (2001) e adaptado 

por Cesar et al (2004). O sistema contou com quatro réplicas para cada amostra de 

sedimento, preparadas em tubos de ensaio de capacidade 15 ml (FIGURA 11). Em 

cada tubo foram adicionados 2 g de sedimento e sobre este foi colocado uma malha 

de plâncton de 15 µm fixada com auxílio de um anel plástico esterilizado, com o 

intuito de se evitar o contato direto das larvas com o sedimento e dessa forma 

possibilitar a recuperação delas ao final dos testes. Em seguida, foram acrescidos 8 

ml de água do mar a 34‰ previamente filtrada em membrana de 0,45 µm. O 

conteúdo dos tubos permaneceu em repouso por 24 horas antes do início do 

experimento. Para sua realização, foram assegurados os níveis ideais das variáveis 

físico-químicas: pH, salinidade, temperatura e oxigênio dissolvido. 

 

Figura 11 - Sistema experimental para testes com Lytechinus variegatus na interface sedimento-água. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Autor. 
 

Os organismos utilizados neste estudo foram coletados em costões da 

Ilha das Palmas, localizada na Baía de Santos/SP. Embriões de ouriços do mar das 

espécies L. variegatus e E. lucunter coletados nesse local apresentam 

sensibilidades à contaminantes similares a de embriões de populações de outras 

regiões do estado de SP, como Ubatuba e São Sebastião (Abessa et al, 2002b). À 

semelhança dos testes com T. viascana e Nitocra sp., o sedimento controle nos 
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testes com embriões de ouriço-do-mar também foi obtido em Ilhabela/SP. Após a 

coleta, os organismos foram acondicionados em caixas térmicas contendo água do 

mar e imediatamente transportados ao LABTOX/UNISANTA, onde foram mantidos 

em tanque com água de salinidade 35 ± 2‰ e temperatura de 25 ± 2ºC, e com 

aeração constante até o momento da extração dos gametas, a qual ocorreu o mais 

brevemente possível. Para tal fim, inicialmente foi feita a indução da liberação dos 

gametas com a injeção de 3 a 5 ml de solução de KCl (0,5 M) na cavidade 

celomática de cada animal. 

Óvulos de três fêmeas foram coletados em um béquer de 400 ml com 

água do mar filtrada (membrana 0,45 µm). Para a obtenção dos óvulos, as fêmeas 

foram posicionadas individualmente sobre as bordas do recipiente com a face aboral 

voltada para baixo. Em seguida, a viabilidade dos óvulos foi avaliada em 

microscópio óptico quanto ao seu formato, superfície e homogeneidade do tamanho. 

Os espermatozoides de três machos foram, por sua vez, coletados a seco com 

auxílio de um conta-gotas, e em seguida agrupados num béquer e acondicionados 

na geladeira até o momento do uso.  

Posteriormente, para promover a fertilização, 0,5 ml do líquido 

espermático foram diluídos em 24,5 ml de água do mar filtrada e a mistura foi então 

acrescentado ao béquer com óvulos. Decorridos 10 a 15 minutos, alíquotas de 1 ml 

desta suspensão gamética foram extraídas para se confirmar, através de 

microscopia óptica e com auxílio de câmara de contagem, a presença da membrana 

de fertilização (FIGURA 12A). Após se confirmar a fecundação, estimou-se a 

concentração de ovos na solução e o volume que deveria ser adicionado em cada 

tubo de ensaio pela contagem de três alíquotas diluídas. 

Após esse procedimento, aproximadamente 400 ovos foram então 

adicionados a cada um dos tubos de ensaio contendo cerca de 2 g das amostras de 

sedimento. O sistema foi mantido em temperatura constante (25 ± 2ºC) e fotoperíodo 

de 16h por 8h (claro-escuro) por um período de 24 a 28 horas. Decorrido esse 

tempo, uma amostra de 10 µL foi retirada dos tubos-controle para verificação do 

estágio de desenvolvimento dos embriões. Quando o controle alcançou 80% de 

larvas em estágio Pluteus bem desenvolvido (FIGURA 12B), o conteúdo líquido dos 

tubos foi transferido suavemente para frascos de cintilação de 20 ml, contendo 5 

gotas de formol a 40% tamponado com bórax, destinados especialmente à fixação 
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dos organismos. O resumo dos requisitos para a realização do ensaio crônico com 

L. variegatus está apresentado na TABELA 5. 

A leitura para interpretação dos dados foi dada pela observação de efeitos 

sub-letais, como a mal-formação, anomalias e/ou retardo no desenvolvimento, das 

100 primeiras larvas encontradas em cada réplica ao final do teste. Os resultados 

foram expressos por meio da porcentagem média de larvas Pluteus normais obtidas 

em cada amostra.  

 

Figura 12 - Ovo de Lytechinus variegatus (A) e Larva pluteus normal com 24 h de desenvolvimento 
(B). (Imagens sem escala). 

 
Fonte: Buruaem (2009). 

 

Tabela 5 - Resumo das condições para realização dos ensaios de toxicidade com Lytechinus 
variegatus. 

Requisitos Condições 

Tipo de ensaio Estático 

Toxidade avaliada Crônica 

Tipo de amostra Interface sedimento-água 

Origem do sedimento controle Ilhabela/SP 

Idade do organismo-teste Ovos recém fecundados 

Número de réplicas Quatro réplicas 

Número de organismo por réplica ± 40 ovos por ml 

Duração do ensaio 24 horas 

Efeito observado Desenvolvimento embriolarval  

Indicação de efeito tóxico Anormalidade no desenvolvimento 

Temperatura 25 ± 2°C  

Salinidade  36‰ 

pH >7 

Oxigênio dissolvido  >4 mg.L-1 

Luz 12 h a 16 h de luz 

Validação do teste Mínimo 80% de larvas normais no controle 
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A sensibilidade para L. variegatus foi determinada por meio de um ensaio 

de 36 horas de exposição ao sulfato de zinco, conforme ABNT (2012). O teste de 

sensibilidade foi realizado sem a presença do sedimento. A partir de uma solução 

estoque de 200 mg.L-1 foram preparadas as seguintes concentrações: 0,062; 0,12; 

0,25; 0,5 e 1 mg.L-1. O grupo controle continha apenas água do mar 34‰ filtrada em 

membrana de 0,45 µm. Para cada concentração, foram utilizadas quatro réplicas 

com cerca de 400 ovos cada, igualmente aos testes realizados na interface 

sedimento-água. Durante o teste de sensibilidade a iluminação foi mantida constante 

e a temperatura foi mantida a 25±2°C. Ao final do período de exposição, foram 

avaliados os efeitos sub-letais e a CE50-36h foi calculada pelo método Trimmed 

Spearman-Karber. 

 

3.3.3 Interpretação e integração dos dados ecotoxicológicos  

 

Os dados de toxicidade aguda (sobrevivência média dos anfípodos) e 

crônica (número médio da prole dos copépodos e desenvolvimento normal dos 

embriões de ouriço-do-mar) obtidos para as amostras de sedimento foram 

processados usando o one-way ANOVA e, posteriormente, empregado o teste de t’-

Student, comparando os dados obtidos em cada amostra com seus respectivos 

controles experimentais. Amostras diferentes significativamente do controle foram 

consideradas ‘tóxicas’ (p≤0,05) e as que não apresentaram diferença significativa 

foram consideradas ‘não tóxicas’. Antes da aplicação, os dados foram submetidos à 

avaliação do tipo de distribuição (normalidade) pelo teste do Chi-quadrado e, 

homogeneidade de variâncias, pelo teste de Fisher. O pré-tratamento de todos os 

dados obtidos no presente estudo foi realizado no software EXCEL (Microsoft Inc., 

2010) com o objetivo de organizar as variáveis para o posterior tratamento e refino 

no software STATISTICA, versão 7 (Stat Soft, Inc., 2004). 

Após a classificação das amostras quanto à toxicidade (tóxicas ou não 

tóxicas), os dados dos testes de toxicidade aguda (TA) e crônica (TC) foram 

convertidos em suas respectivas indicações de efeito tóxico, isto é, mortalidade de 

anfípodos, inibição da fecundidade de copépodos e anormalidade no 

desenvolvimento embrio-larval de ouriços. Posteriormente, os sedimentos foram 

então classificados qualitativamente de acordo com os critérios indicados na 

TABELA 6, tomando-se por base o status de classificação ecotoxicológica sugerido 
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por Roig et al. (2015). A apresentação dos dados com as devidas indicações de 

efeitos tóxicos, além de terem maior apelo, favorecem uma melhor interpretação dos 

resultados nas análises multivariadas, haja vista possíveis associações podem ser 

demonstradas por correlações positivas com os demais parâmetros.  

Em seguida, os dados de toxicidade do mesmo tipo foram combinados 

(agudo vs agudo e crônico vs crônico), adotando-se o seguinte critério: ótimo, 

quando da ausência de toxicidade nos dois testes; ruim, toxicidade identificada em 

apenas um teste; e péssimo, toxicidade nos dois testes (TABELA 7) Finalmente, 

para aferir a qualidade ecotoxicológica dos sedimentos em cada estação de 

amostragem, realizou-se uma combinação dos dados de TA com os dados de TC, 

considerando-se cinco diferentes níveis de qualidade que se encontram 

sumarizados na FIGURA 30 da seção 4.3.4 dos resultados. 

 

Tabela 6- Critério de classificação do sedimento para os testes agudos realizados com os anfípodos 
Leptocheirus plumulosus e Tiburonella viscana e crônicos com Lytechinus variegatus e Nitocra sp. 

Tipo de 
teste 

Endpoint Espécies 

Classificação dos sedimentos quanto 
à toxicidade 

Bom Regular Ruim Péssimo 

Agudo % mortalidade 
L. plumulosus 

NT - <50%a ≥ 50% 
T. viscana 

Crônico 

fecundidade  
(naúplios+copepoditos) 

Nitocra sp. NT -  <50%b ≥ 50% 

% desenvolvimento 
anormal 

L. variegatus NT 30-49%  50-74% ≥ 75% 

NT: não apresenta diferença significativa em relação ao controle (p≤0,05). 
(a): mortalidade inferior a 50%, porém com diferença significativa em relação ao controle. 
(b): diferença com grupo controle inferior a 50%, porém com diferença significativa. 

 

Considerando que as respostas mais severas são geralmente 

caracterizadas por efeitos agudos e que ocorrem em concentrações mais elevadas 

de contaminantes, essa abordagem teve um caráter conservativo e atribuiu maior 

peso aos dados de toxicidade do tipo aguda (princípio da precaução), refletindo in 

natura uma eventual ação antecipatória à ocorrência de maiores danos ao ambiente. 
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Tabela 7 - Combinação dos testes de toxicidade do mesmo tipo para 
classificação do sedimento. 

 
T: amostra tóxica. 
NT: amostra não tóxica. 

 

3.4 Integração dos dados geoquímicos e ecotoxicológicos 

 

Para melhor interpretação dos resultados, os dados geoquímicos e de 

toxicidade foram integrados utilizando-se métodos multivariados de análise 

hierárquica de cluster (CA) e de análise fatorial com extração das componentes 

principais (PCA). Para isso, os dados obtidos em cada campanha de amostragem 

foram organizados em matrizes separadas contendo as seguintes variáveis 

geoquímicas – matéria orgânica, finos, nitrogênio total, fósforo total, metais (Fe, Mn, 

Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn) – e ecotoxicológicas, com suas respectivas indicações de 

efeito tóxico – mortalidade dos anfípodos, fecundidade de copépodos e 

anormalidade no desenvolvimento de embriões de ouriço-do-mar. 

A CA teve como objetivo avaliar as possíveis semelhanças geoquímicas e 

ecotoxicológicas existentes entre as estações de coleta, procurando criar 

agrupamentos homogêneos representados na forma de um dendograma n 

dimensional num número conveniente de grupos, relacionando-os através de 

coeficientes de similaridade ou de distância. De modo a agrupar as estações 

amostrais de acordo com suas similaridades sedimentológicas, os descritores 

selecionados foram analisados segundo o coeficiente do quadrado da distância 

euclidiana. A estratégia de agrupamento adotada foi de variância mínima, também 

conhecida como método de Ward, e o nível de corte no dendograma, foi 

estabelecido através do melhor ajuste dos grupos na área gráfica, observando-se as 

maiores distâncias em que os grupos foram formados. 

As relações entre as variáveis geoquímicas e ecotoxicológicas ainda 

foram avaliadas por meio de análise fatorial usando a PCA como um procedimento 

de extração dos eixos fatoriais. Essas análises visaram o diagnóstico descritivo da 

estrutura do conjunto de dados e a ordenação das variáveis em gradientes dentro 
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deste conjunto, estabelecendo assim, com base em uma matriz unificada, um 

conjunto de eixos perpendiculares (componentes). Dessa maneira, a partir de uma 

matriz de correlação entre as variáveis, foram calculados componentes principais 

com comprimento decrescente em razão da sua contribuição à variância total dos 

dados. A seleção do número de componentes principais foi feita pelo método gráfico 

Scree plot e a análise foi realizada considerando a rotação dos eixos pela 

aproximação Varimax normalizada. Para estabelecer as associações das variáveis 

que tiveram contribuição de maior significância nas componentes, foi considerado 

um fator de corte (Factor loading) igual a 0,40, o qual está de acordo com o 

percentual de sobreposição das variâncias estabelecido por Comrey e Lee (1992) e 

é superior aos valores de corte usados por Choueri et al (2009b), Krull et al. (2014), 

Rodrigues, Abessa e Machado (2013). 

Para reduzir diferenças de grandeza entre as variáveis e dessa forma 

tratá-las com igual importância, tanto nas CA quanto nas PCA, os dados foram auto 

ajustados (padronizados) pelo programa STATISTICA 7.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização físico-química da água  

 

As medidas das variáveis físico-químicas da água de superfície do EJP, 

obtidas em cada estação de amostragem no período chuvoso e seco, estão 

representadas na TABELA 8.  

 

Tabela 8 - Parâmetros físico-químicos da água de superfície amostrada durante o período chuvoso e 
seco nas dez estações de coleta estudadas no estuário Jundiaí-Potengi. 

Estações 
Salinidade Temperatura  OD  

pH 
Turbidez  STD  

 (‰)  (ºC) (mg.L-1) (UNT) (g.L-1) 

Período chuvoso      
P1 1 26,8 4,06 7,30 62,4 8,40 
P2 2 28,4 4,82 7,64 21 13,9 
P3 6 28,6 3,76 7,27 18,5 39,0 
P4 18 27,9 4,15 7,10 13,1 46,2 
P5 17 28,8 3,74 7,14 38,0 47,1 
P6 20 28,7 4,25 7,18 28,4 56,9 
P7 24 28,6 4,36 7,35 38,2 49,7 
P8 29 27,9 5,42 7,14 66,5 50,5 
P9 32 28,2 5,40 7,50 21,2 52,0 

P10 32 27,8 6,14 7,95 23,1 43,9 

Período seco      
P1 2 30,2 4,81 7,53 14,3 13,9 
P2 4 29,5 2,94 7,24 23,9 21,2 
P3 12 29,6 4,30 7,25 21,4 24,1 
P4 26 29,6 5,77 6,92 28,6 20,0 
P5 24 30,2 4,54 7,03 34,9 18,7 
P6 30 29,3 5,27 7,10 27,6 19,4 
P7 33 28,8 5,61 7,17 23,2 38,9 
P8 32 28,7 5,63 7,10 26,5 50,2 
P9 34 29,6 5,68 7,95 20,3 41,3 

P10 35 28,5 7,23 7,90 14,2 44,5 

 

O conhecimento e a compreensão das características e da distribuição 

das variáveis físico-químicas da água, são importantes, pois elas exercem um papel 

crucial, tanto para os fenômenos relacionados com os processos de adsorção e 

liberação de contaminantes pelos sedimentos quanto para a estruturação das 

comunidades bentônicas (ABESSA, 2002a), o que justifica, mesmo que em caráter 
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suplementar, a inclusão dessas determinações em estudos de avaliação de 

qualidade ambiental.  

No presente estudo, as características físico-químicas das águas do 

complexo estuarino EJP estiveram de acordo com descrições realizadas 

anteriormente e disponíveis na literatura (GUEDES; LIMA; SOUZA, 2005; IDEMA, 

2008b; SOUZA et al., 2010; TAVARES et al., 2014), de modo que não foi 

identificada alguma excepcionalidade pontual nas condições da água que pudesse 

sinalizar expressivas interferências na caracterização do sedimento. 

As medições dos parâmetros físico-químicas das águas demostraram 

que, houve grande influência continental e, de modo geral, as águas das estações 

localizadas no alto estuário (P1-P3) e médio estuário (P4-P7), apresentaram 

características estuarinas, tais como pH, salinidade e teores de oxigênio levemente 

mais baixos, comparadas às estações do baixo estuário (P8-P10), nas quais foi 

possível observar águas com características mais tipicamente marinhas. 

As medições para temperatura realizadas no EJP foram geralmente altas, 

com valores acima dos 26,8ºC, tanto na campanha chuvosa quanto na seca. Os 

valores observados nas diferentes estações de coleta para o período chuvoso 

variaram entre 26,8 e 28,8ºC, enquanto que para a estiagem foi observada uma 

amplitude térmica levemente menor, com temperaturas entre 28,5 e 30,2ºC. A 

heterogeneidade térmica observada nas águas do sistema estuarino EJP 

possivelmente se deve a uma série de fatores independentes, como o aporte de 

águas doces por rios, o fluxo de marés, a ação de correntes, a penetração da cunha 

salina e a insolação.  

A salinidade da água de superfície variou de 1 a 32 ‰ na campanha 

chuvosa e de 2 a 35‰ na seca. Conforme esperado, os menores valores foram 

observados nas porções mais internas do estuário (entre P1 e P3), onde a influência 

da água doce é maior. A partir daí o teor de sais foi consideravelmente crescente no 

sentido da desembocadura. Destaca-se que no período seco salinidades menores 

que 30 ocorreram entre as estações P1 e P5, enquanto que no período chuvoso isso 

ocorreu entre P1 e P8, mostrando que o aporte pluvial é capaz de modificar o regime 

hídrico do estuário. 

A verificação do teor de sais e da temperatura na água constituem 

medidas importantes em estudos ambientais, pois indiretamente podem indicar a 

susceptibilidade de uma dada área acumular certos tipos de contaminantes. De 
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acordo com Lau (2000), variações nesses parâmetros influenciam, por exemplo, na 

dinâmica dos metais através da interface sedimento-água acarretando no aumento 

da sua disponibilidade para a biota. 

As concentrações de oxigênio dissolvido, por sua vez, variaram entre 3,74 

e 6,14 mg.L-1 na campanha chuvosa, e entre 2,94 e 7,23 mg.L-1 na campanha seca, 

sendo os maiores valores observados nas porções mais externas do estuário. A 

partir da estação P6, localizada no médio estuário, tanto no período chuvoso quanto 

no seco, apresenta-se uma clara tendência geral de elevação dos níveis de oxigênio 

dissolvido, sendo os valores obtidos em quase todas as estações amostrais 

(exceção P2) na 1ª campanha (chuva) inferiores aos da 2º campanha (seca). 

O pH pouco variou, seja entre as estações de coleta ou entre os períodos 

amostrais, com os valores nas duas campanhas flutuando numa faixa entre 6,92 e 

7,95. Contudo, valores típicos de águas marinhas (entre 7,9 - 8,2) foram observados 

nas estações situadas mais próximas a boca do estuário (P9 e P10), enquanto 

valores mais baixos, típicos de zonas estuarinas e/ou de locais onde há aporte de 

matéria orgânica, ocorreram nas porções internas do sistema estuarino. Foi possível 

observar ainda que o pH nas estações P4, P5, P6 e P8 foi levemente mais baixo que 

nas demais estações, possivelmente devido à influência de efluentes. Embora as 

águas marinhas e estuarinas possuam grande capacidade natural de 

tamponamento, deve ser considerada a possibilidade de descargas de efluentes 

domésticos, geralmente ácidos, somada à decomposição da matéria orgânica 

precipitada no sedimento por bactérias ou pelo aporte de ácidos húmicos e fúlvicos, 

poderem ter sido as causadoras dessa leve acidificação pontual da água nessas 

áreas. 

 A partir da água superficial amostrada na 1ª campanha, foram obtidos 

valores de turbidez entre 13,1 e 66,5 unidades nefelométricas (UNT), enquanto 

àquela amostrada na 2ª campanha exibiu uma menor variação, com valores entre 

14,2 e 34,9 UNT. A turbidez é uma medida proporcional à quantidade de partículas 

suspensas tais como silte, argila e matéria orgânica (morta e viva, como algas 

planctônicas), que são mantidas em suspensão por fluxo da água, sendo medida por 

comparação das interferências ópticas de partículas suspensas para a transmissão 

de luz em água. Estas partículas, por sua vez, podem resultar de processos 

erosivos, escoamento superficial e lançamento de efluentes, o que pode justificar o 

registro de níveis mais acentuados dessa variável no período chuvoso e nas 
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proximidades das estações do médio estuário (P4-P7) e da estação P8, locais estes 

que de acordo com Silva et al. (2001) constituem os pontos do EJP que recebem 

elevadas cargas de resíduos oriundos da drenagem continental e das descargas de 

efluentes.  

As concentrações de sólidos totais dissolvidos, por sua vez, exibiram 

valores crescentes em direção à foz do estuário. Para este parâmetro, a carga 

mínima encontrada na campanha chuvosa foi de 8,4 g.L-1 na estação P1, 

apresentando um máximo de 56,9 g.L-1 na estação P6. Na estiagem, a carga mínima 

foi de 13,9 g.L-1 novamente na estação P1, e a máxima de 50,2 g.L-1 na estação P8. 

Este parâmetro apresentou variações entre as duas campanhas de amostragens, 

mostrando que no geral a carga no período chuvoso foi superior a do período seco, 

muito embora neste último período tenha se observado os maiores valores mínimos 

de STD. 

 

4.2  Caracterização sedimentológica  

 

4.2.1 Analise granulométrica  

 

Os resultados da caracterização granulométrica dos sedimentos 

superficiais do EJP estão sumarizados na FIGURA 13. De modo geral, o tamanho 

das partículas analisadas na campanha chuvosa mostrou a fração arenosa 

alcançando níveis superiores a 60% em todas as estações amostrais. Na estiagem, 

por sua vez, foi observado que apenas as estações P1, P2 e P3 apresentaram 

sedimento predominantemente arenoso, as quais exibiram valores acima de 80%, 

tendo as demais estações apresentado frações arenosas inferiores a 60%. No que 

concerne à fração fina (silte+argila), contrariamente observou-se, que todas as 

estações apresentaram teores inferiores a 40% durante a campanha chuvosa. Já 

durante a campanha seca os níveis de finos foram acima de 40% na maior parte das 

estações (conforme TABELA 9 da seção 3.2.2). Esses dados sugerem que no 

período chuvoso a fração mais fina (lama) é removida em direção ao mar. Já 

durante o período seco, o trecho estuarino situado entre as estações P4 e P8 parece 

tornar-se uma zona de máxima mistura, favorecendo a deposição de sedimentos 

finos. 
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Dessa forma, percebe-se que o tamanho das partículas analisadas 

revelou certa heterogeneidade textural na composição do sedimento, especialmente 

no período seco, com predominância da fração fina no médio (P4-P7) e baixo curso 

do estuário (P8-P10), conforme pode ser visualizado na FIGURA 14, o que permite 

identificar ambientes distintos de sedimentação, possivelmente relacionados, com a 

profundidade, com a vegetação e com os padrões de circulação estabelecidos 

dentro do estuário. 

 

Figura 13 - Composição granulométrica dos sedimentos amostrados durante o período 
chuvoso e seco no estuário Jundiaí-Potengi. 
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O alto percentual de material fino e orgânico nessas porções também 

pode ser indicativo da presença de uma densa área de manguezal, na ordem de 

3.200 árvores/ha (SILVA et al., 2006), que tende a diminuir a energia hidrodinâmica 

local e, por conseguinte, reter esses materiais nos sedimentos. Vários autores têm 

demonstrado essa capacidade inerente aos manguezais (LACERDA et al., 1993; 

MACHADO et al., 2002; SILVA et al., 2007; TAM; WONG, 1996). Além disso, o 

estreitamento artificial da boca do EJP, devido à construção de quebra-mares, pode 

estar interferindo no padrão de circulação natural da água e do sedimento e 

contribuindo, com certa intensidade, para a deposição e retenção de grãos finos na 

porção terminal do estuário. Contudo, destaca-se que estudos, incluindo a 

modelagem atual e o transporte sedimentar no EJP, devem ser realizados para se 

confirmar esta questão.  

Figura 14 - Visualização espacial do teor (%) dos sedimentos finos nas 
estações de coleta do estuário Jundiaí-Potengi 

. 
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4.2.2 Teor de matéria orgânica 

 

As porcentagens de matéria orgânica, além da fração fina e arenosa, 

encontrados nos sedimentos do EJP estão representadas na TABELA 9. 

 

Tabela 9 - Valores da matéria orgânica, da fração arenosa e fina (silte+argila), e 
classificação textural dos sedimentos das estações amostrais do estuário Jundiaí-
Potengi durante o período chuvoso e seco. 

Estações 
MO Fração (%) 

Classificação Textural 
(%) Areia Finos 

Período chuvoso         
P1 0,59 87,3 12,7 Areia franca 
P2 3,15 76,4 23,6 Areia franca 
P3 4,43 67,8 32,2 Franco arenoso 
P4 5,53 63,3 36,7 Franco arenoso 
P5 6,22 60,5 39,5 Franco arenoso 
P6 4,57 65,3 34,7 Franco arenoso 
P7 5,04 65,4 34,6 Franco arenoso 
P8 3,12 82,1 17,9 Areia franca 
P9 4,55 68,3 31,7 Franco arenoso 

P10 1,78 60,2 39,8 Franco arenoso 
GAL 3,72 69,6 30,4 Franco arenoso 

Período seco         
P1 0,35 82,4 17,6 Areia franca 
P2 0,05 96,5 3,5 Areia  
P3 2,18 81,1 18,9 Areia franca 
P4 11,38 32,2 67,8 Franco siltoso 
P5 12,67 39 61 Franco siltoso 
P6 8,58 54,4 45,6 Franco arenoso 
P7 4,04 59,5 40,5 Franco arenoso 
P8 6,39 30,1 69,9 Franco siltoso 
P9 4,98 41,6 58,4 Franco siltoso 

P10 3,04 53,7 46,3 Franco arenoso 
GAL 3,46 68,9 31,1 Franco arenoso 

GAL: local de referência - estuário de Galinhos/RN 
 

O teor de MO no sedimento apresentou uma faixa de variação entre 

0,59% - 6,22% no período chuvoso, e entre 0,05% - 12,67% no período seco, sendo 

os maiores níveis obtidos nesse último período. Tal condição se deu possivelmente 

em razão da existência de um menor grau de turbulência, a qual é normalmente 

ocasionada pela drenagem durante as chuvas, que pode ter assegurado uma maior 

taxa de deposição nos sedimentos durante a estiagem. Em ambas as campanhas, 

os valores mais elevados de MO foram registrados para o médio estuário (P4-P7), 

sugerindo que esta é a zona de máxima turbidez e mistura dentro do EJP (FIGURA 
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15). Contudo, em todo trecho estuarino, os níveis de MO praticamente se 

mantiveram dentro da faixa esperada (0,76 - 38,9%) para regiões tropicais do 

nordeste do Brasil (FREIRE et al., 2004; LACERDA; MARINS, 2006; MARQUES et 

al., 2008; NASCIMENTO et al., 2010).  

 

Figura 15 - Visualização espacial do teor (%) de matéria orgânica obtido para os 
sedimentos das estações amostrais do estuário Jundiaí-Potengi. 
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A distribuição da matéria orgânica ao longo do Jundiaí-Potengi 

apresentou um padrão semelhante ao encontrado para os sedimentos finos, sendo 

geralmente as estações mais lamosas também ricas em MO, o que pode estar 

relacionado à maior deposição/retenção desses materiais nas estações situadas no 

médio e baixo estuário. O input de material orgânico nessas porções, além dos 

inputs naturais originados dos manguezais adjacentes e favorecidos pela baixa 

energia nessas áreas, pode ser decorrente da introdução por fontes antropogênicas 

no estuário; o número dessas fontes tende a aumentar com o incremento da 

população transitória (turistas) durante o veraneio (período seco). Somado a isso, há 

também a contínua liberação de resíduos das carciniculturas localizadas às margens 

do estuário. Estima-se que existam entre 47 e 61 fazendas de camarão na região 

estuarina do Jundiaí-Potengi, cobrindo uma área de aproximadamente 750 a 1.442 

ha (MEDEIROS, 2009), com a maior ocupação sendo observada às margens do 

médio e baixo estuário.  

4.2.3 Nitrogênio-total e Fósforo-total 

Os níveis de P total flutuaram entre 1 e 175 mg.Kg-1 no período chuvoso e 

entre 1 e 141 mg.Kg-1 no período seco (TABELA 10). De modo geral, suas 

concentrações foram elevadas no alto e médio estuário e declinaram a valores muito 

baixos no sentido da foz. As estações entre P2 e P6 foram as que apresentaram os 

maiores níveis, independentemente da campanha de amostragem, e o período 

chuvoso foi quando se registraram os maiores teores desse elemento (FIGURA 16).  

 

Tabela 10 - Concentrações de nitrogênio-total e fósforo-total obtidas para 
os sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi no período chuvoso e seco. 

Estações 
N P 

 
(mg.Kg-1) 

Período chuvoso 
   

P1 340 17 
 

P2 1340 175 
 

P3 1120 85 
 

P4 280 136 
 

P5 1680 113 
 

P6 900 117 
 

P7 1230 29 
 

P8 950 2 
 

P9 1060 1 
 

P10 780 1 
 

GAL 220 2 
 

Período seco 
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P1 340 9 
 

P2 220 17 
 

P3 170 47 
 

P4 1960 141 
 

P5 170 94 
 

P6 1570 34  
P7 390 1 

 
P8 2580 1 

 
P9 1010 2 

 
P10 1120 1 

 
GAL 140 2  

GAL: local de referência - estuário de Galinhos/RN 
 

Figura 16 - Visualização espacial das tendências de variação das 
concentrações de fósforo-total obtidas para período chuvoso e seco no 
estuário Jundiaí-Potengi. 
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Em relação ao N-total, não foi observado um padrão claro de distribuição 

longitudinal de suas concentrações em ambos os períodos, sendo elas levemente 

maiores no período chuvoso (220 - 1680 mg.Kg-1). Nesse período, as concentrações 

foram relativamente altas na maior parte das estações, enquanto que, na estiagem, 

as estações P4 e P6, além das estações do baixo estuário (P8-P10), apresentaram 

níveis elevados, sendo P8 o local onde foi registrada a maior concentração de N 

(2580 mg.Kg-1), considerando as duas campanhas (FIGURA 17). Essa estação está 

localizada nas adjacências do Canal do Baldo, o qual de acordo com Silva et al. 

(2001), ao cruzar parte da cidade do Natal leva consigo uma carga elevada de 

esgoto e outros resíduos domésticos sem qualquer tratamento prévio diretamente 

para o EJP.  

Os níveis relativamente altos de N e P observados entre P2 e P7, 

especialmente durante a 1ª campanha, podem ser resultantes de um arraste de 

poluentes provenientes de áreas agrícolas e dos centros urbanos das cidades 

adjacentes ao EJP, que são levados pelo escoamento superficial mais intenso a 

partir da bacia de drenagem durante as chuvas. Conforme reportado por Singh et al. 

(1997) e Walker et al. (1999), normalmente os escoamentos superficiais contribuem 

com grande carga de poluição em trechos urbanos.  

A despeito de seus papéis como nutrientes chaves na constituição dos 

organismos vivos e na ciclagem biogeoquímica, N e P também podem ser 

introduzidos excessivamente em ambientes costeiros a partir de esgotos e efluentes 

urbanos (MACKENZIE et al., 1993), levando a pontos críticos de eutrofização. No 

EJP, um avançado estado de eutrofização, dependente de condições de maré e de 

níveis pluviométricos, foi observado por Tavares et al. (2014) na maior parte da área 

estuarina, quando esses autores detectaram índice trófico variando entre 4-8.  

A utilização de fertilizantes, na forma de ureia e superfosfatos, além de 

rações administradas em grandes quantidades na engorda do camarão pelos 

empreendimentos de carcinicultura, são fontes dominantes de N e P (LACERDA et 

al., 2006b; MARINS et al., 2011; SILVA et al., 2010) que também pode ter 

contribuído significativamente com o agravo dessa condição trófica no EJP.  

Assim, pode-se admitir que o carreamento de N e P para o EJP seja 

resultado da interferência de múltiplas fontes contaminantes, tais como esgotos, 
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efluentes urbanos e de despesca de camarão, bem como do escoamento superficial 

de áreas urbanas e agrícolas. 

 

Figura 17 - Visualização espacial das tendências de variação das 
concentrações de nitrogênio-total obtidas para o período chuvoso e seco no 
estuário Jundiaí-Potengi. 
 

Estudos pretéritos de Souza e Silva (2011) sobre a avaliação ecológica e 

econômica do Potengi têm demonstrado que a área situada entre as cidades de 

Natal e São Gonçalo do Amarante (estações P8, P9 e P10 do presente estudo) 

corresponde à porção estuarina, onde o Jundiaí-Potengi vem sofrendo degradação 
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ambiental mais severa desde as últimas décadas. Segundo eles, entre as principais 

causas estão a expansão urbana dessas cidades que aumentaram a liberação de 

efluentes domésticos in natura no estuário e a substituição de parte da vegetação do 

manguezal pelas fazendas de camarão e pela construção de lagoas de estabilização 

de esgotos domésticos, o que podem justificar, ao menos, os altos níveis de 

nitrogênio obtidos no presente estudo, em ambas as campanhas de amostragem, na 

porção mais baixa do estuário.  

 

4.2.4 Quantificação dos metais   

 

Os resultados das análises das concentrações de metais nas amostras de 

sedimento das diferentes estações do estuário EJP estão sumarizados na TABELA 

11.  

Tabela 11 - Concentrações do metais obtidas nos sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi no período 
chuvoso e seco. 

Estações 
Análise dos metais (mg.Kg-1) 

*Fe 
(%) 

Mn Cr Cu Cd Ni Pb Zn 

Período chuvoso                 
P1 0,569 21,74 <0,01 0,90 0,02 0,86 1,29 2,47 
P2 0,598 9,26 <0,01 7,46 0,15 3,58 6,51 30,17 
P3 0,443 9,65 <0,01 3,81 0,12 2,31 3,05 6,30 
P4 0,611 23,39 0,27 3,08 0,19 2,21 3,30 11,36 
P5 0,392 15,00 0,74 2,42 0,25 2,82 2,87 10,41 
P6 0,494 52,62 0,37 2,72 0,22 1,83 2,44 8,68 
P7 0,281 22,57 0,51 1,82 0,37 2,18 3,12 13,23 
P8 0,471 8,16 0,64 6,63 0,26 1,29 4,74 26,22 
P9 0,011 22,96 <0,01 0,41 0,36 1,22 2,24 1,82 

P10 0,005 18,36 <0,01 0,40 0,33 0,98 2,17 1,27 
GAL 0,007 11,23 <0,01 0,48 0,25 1,11 1,24 1,45 

Período seco                 
P1 0,579 78,50 <0,01 1,63 <0,01 1,76 1,05 2,53 
P2 0,437 21,11 <0,01 0,29 <0,01 0,38 0,25 2,13 
P3 0,253 10,35 0,26 1,65 0,08 1,56 1,85 4,96 
P4 0,655 98,60 0,93 2,46 0,38 4,14 3,92 14,46 
P5 0,336 48,62 0,94 0,64 0,47 3,10 2,70 10,61 
P6 0,456 34,03 0,70 1,64 0,29 1,92 2,18 8,84 
P7 0,054 21,32 0,39 0,40 0,35 1,24 1,96 3,67 
P8 0,005 29,33 0,53 0,65 0,49 1,51 2,45 2,21 
P9 0,010 15,48 0,42 0,42 0,36 1,06 2,02 1,61 

P10 0,005 20,90 0,41 0,43 0,35 1,07 1,79 1,25 
GAL 0,008 12,55 0,42 0,46 0,25 1,11 1,06 1,19 

GAL: local de referência - estuário de Galinhos/RN. 
* Valores obtidos para o Fe estão expressos em %.  
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As concentrações de Fe oscilaram entre as estações amostrais com os 

teores variando de 0,005 a 0,655%, mas oscilaram pouco entre as campanhas, 

sendo as concentrações mais elevadas observadas nas porções interior e mediana 

do estuário, a partir de onde tiveram um expressivo decréscimo em direção à foz do 

estuário (FIGURA 18). Em ambas as campanhas de amostragens, a estação P4 foi 

onde registraram-se as maiores concentrações para esse elemento. 

 

Figura 18 - Visualização espacial das tendências de variação das 
concentrações de ferro obtidas para o período chuvoso e seco no estuário 
Jundiaí-Potengi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os teores de Mn foram maiores no período seco (10,35 - 98,6 mg.Kg-1) 

que no chuvoso (13,85 - 52,62 mg.Kg-1). Conforme pode ser observado na FIGURA 
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19, as concentrações mais elevadas obtidas para esse elemento foram observadas 

na estação P1 e na porção mediana do estuário (estações P4 a P7).  

 

Figura 19 - Visualização espacial das tendências de variação das concentrações 
de manganês obtidas para o período chuvoso e seco no estuário Jundiaí-Potengi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À semelhança do Mn, o Cr obteve as maiores concentrações no período 

seco (<0,01 - 0,94 mg.Kg-1). Na campanha chuvosa as concentrações desse 

elemento flutuaram entre <0,01-0,74 mg.Kg-1. As estações do médio e baixo 

estuário, isto é, entre P4 e P10, foram as que resultaram em concentrações mais 
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elevadas, ao passo que no alto estuário (P1-P3) esse elemento praticamente não foi 

detectado (FIGURA 20). 

 

Figura 20 - Visualização espacial das tendências de variação das concentrações de 
cromo obtidas para o período chuvoso e seco no estuário Jundiaí-Potengi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As concentrações de Cu, por sua vez, variaram entre 0,40 e 7,46 mg.Kg-1 

durante o período chuvoso, com os valores decrescendo a partir da estação P2 em 

direção à foz. À exceção ao gradiente encontrado foi a estação P8 onde o valor 
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detectado foi de 6,63 mg.Kg-1; esse ponto, juntamente com P2, corresponde às 

estações onde foram achados os maiores níveis de cobre durante as chuvas. No 

período seco as concentrações de Cu, que oscilaram entre 0,29 e 2,46 mg.Kg-1, 

foram relativamente menores que aquelas obtidas para o período chuvoso, e, 

igualmente a esse período, as concentrações tenderam a um leve decréscimo no 

sentido da desembocadura (FIGURA 21). 

 

Figura 21 - Visualização espacial das tendências de variação das concentrações 
de cobre obtidas para o período chuvoso e seco no estuário Jundiaí-Potengi. 

 

Em ambas as campanhas de amostragem, as menores concentrações 

obtidas para cádmio foram observadas no alto estuário (estações P1 e P3), ao 

passo que as maiores concentrações foram observadas na porção média (P4 - P7) e 
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baixa do curso estuarino (P8 - P10) (FIGURA 22). As concentrações desse elemento 

foram levemente menores e menos variáveis na campanha chuvosa (0,02 – 0,37 

mg.Kg-1), comparadas à campanha realizada no período seco (<0,01 – 0,49 mg.Kg-

1). Em ambas as situações, os níveis de cádmio exibiram valores crescentes em 

direção à foz. 

 

Figura 22 - Visualização espacial das tendências de variação das concentrações de 
cádmio obtidas para o período chuvoso e seco no estuário Jundiaí-Potengi. 
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As maiores concentrações obtidas para o Ni na 1ª campanha (chuvosa) 

foram registradas nas porções interna e média do estuário. Por sua vez, na 2ª 

campanha (seca) os valores mais elevados foram registrados nas estações P4 e P5. 

Houve uma variação entre 0,86 e 3,58 mg.Kg-1 na 1ª campanha e entre 0,38 e 4,14 

mg.Kg-1 na 2ª campanha (FIGURA 23). Não foi observado um padrão temporal claro 

na distribuição das concentrações de Ni. 

 

Figura 23 - Visualização espacial das tendências de variação das concentrações 
de níquel obtidas para o período chuvoso e seco no estuário Jundiaí-Potengi. 
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Em relação aos teores de Pb verificou-se uma variação entre 1,29 - 6,51 

durante a campanha chuvosa. Nessa campanha, as maiores concentrações foram 

observadas nas amostras dos sedimentos obtidos nas estações P2 e P8. Já na 

estiagem a maior concentração desse metal foi achada na estação P4 (3,92 mg.Kg-

1) e a menor na estação P2 (0,25 mg.Kg-1) (FIGURA 24). No período chuvoso as 

concentrações obtidas para esse elemento foram relativamente maiores que aquelas 

aferidas no período de estiagem. 

 

Figura 24 - Visualização espacial das tendências de variação das concentrações 
de chumbo obtidas para o período chuvoso e seco no estuário Jundiaí-Potengi. 
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Na 1ª campanha de amostragem, as concentrações mais elevadas de Zn 

foram encontradas nos sedimentos amostrados entre as estações P2 (30,17 mg.Kg-

1) e P8 (26,22 mg.Kg-1). Já na 2ª campanha os sedimentos com concentrações mais 

elevadas foram encontrados na porção média do estuário (especialmente entre P4 e 

P6) e a partir daí exibiram um gradiente decrescente em direção à foz. As 

concentrações do Zn tenderam ser maiores na estação chuvosa (FIGURA 25). 

 

Figura 25 - Visualização espacial das tendências de variação das concentrações de 
zinco obtidas para o período chuvoso e seco no estuário Jundiaí-Potengi. 
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De modo geral, pode-se observar uma variação temporal e espacial das 

concentrações dos metais, sendo no período chuvoso os maiores níveis 

encontrados entre P2-P8 e na estiagem entre P4-P6. Pode-se notar ainda que, 

independentemente do período de coleta, as concentrações obtidas entre as 

estações P4 e P6, foram as mais elevadas para a maioria dos metais analisados e 

para o fósforo, além de terem apresentado níveis consideráveis de nitrogênio, 

conforme discutido anteriormente na seção 3.2.3.  

À exceção do Mn, Cd e Cr, os metais tiveram seus maiores níveis na 

campanha chuvosa. Nessa campanha, Cu, Pb e Zn se destacam por apresentar 

suas maiores concentrações, especialmente em P2 e P8, ao passo que na estiagem 

Cr e Cd aparecerem em altas concentrações e com seus maiores valores nas 

estações P4 e P5, e P5 e P8, respectivamente.  

O aumento das concentrações de parte dos metais nas amostragens 

realizadas durante o maior índice pluviométrico sugere a influência da drenagem 

continental de áreas urbanas e agrícolas na distribuição espacial dos metais no EJP. 

Eventos chuvosos em regiões tropicais são importantes para sustentar o fluxo 

contínuo do rio e contribuem para o escoamento superficial de poluentes (NILIN et 

al., 2013). Ambrozevicius e Abessa (2008), por exemplo, constataram, por meio de 

testes de toxicidade aguda, que o escoamento das águas pluviais contribuíram para 

a degradação dos canais de drenagem urbana da Baía de Santos, SP. 

Contudo, o longo período seco, que ocorre durante o segundo semestre 

do ano no semiárido do Brasil, faz com que os rios sejam perenes apenas na porção 

estuarina e intermitentes nas cabeceiras. Assim, segundo Lacerda et al. (2012), o 

reduzido fluxo dos rios do Nordeste semiárido brasileiro, atualmente em diminuição e 

alimentado por períodos de chuvas cada vez menos intensas e por secas mais 

prolongadas, resulta em bloqueio mais eficiente dos fluxos fluviais pela maré, o que 

aumenta o tempo de residência das águas na região estuarina.  

Dessa forma, os contaminantes tendem a ser retidos dentro do estuário 

durante esse período, conforme pode ser verificado no presente trabalho 

(especialmente entre estações P4 e P6). Por outro lado, a exportação dos 

contaminantes para o mar se dá principalmente durante os períodos chuvosos, em 

virtude da inversão do balanço hídrico que passa a ter um fluxo líquido positivo do 

rio para o estuário (LACERDA et al., 2007; 2012); justificando, ao menos 

parcialmente, a ocorrência de um maior número de estações afetadas por altas 
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concentrações metálicas ao longo do estuário no período chuvoso. Por essa mesma 

razão, percebe-se que as fontes situadas ao longo de todo EJP não favorecem, 

durante o período seco, uma retenção tão clara de metais nas estações localizadas 

mais a montante do rio. 

Muitos estudos têm relatado que as condições físico-químicas das águas 

superficiais também podem regular a precipitação ou solubilização dos metais e, 

dessa forma, influenciar os mecanismos envolvidos na variabilidade geoquímica 

temporal de sedimentos costeiros (COOPER; MORSE, 1998; WARNKEN et al., 

2001). Lau (2000), estudando um estuário subtropical, por exemplo, concluiu que 

variações na salinidade e temperatura influenciam na dinâmica de metais através da 

interface sedimento-água aumentando sua disponibilidade para a biota.  

Há um maior consenso sobre a influência de outros fatores na fixação ou 

mobilização de metais em sedimentos costeiros, como condições redox e de acidez, 

que determinam a estabilidade dos compostos envolvidos na retenção dos 

contaminantes (CHAPMAN; WANG, 2001). Estes fatores podem ser 

significativamente influenciados por variações sazonais na temperatura e na 

pluviosidade (OTERO; MACIAS, 2002).  

Entretanto, tais fatores não devem ser considerados como os únicos 

responsáveis pelo comportamento variável das concentrações de metais no 

estuário, devendo-se incluir, nessa vertente, o fator antropogênico com a ocorrência 

de potenciais fontes pontuais e difusas de metais pesados, e também considerar 

que as oscilações temporais no aporte antropogênico desses contaminantes 

também podem contribuir para a variabilidade sazonal de suas concentrações nos 

sedimentos, como observado por Guedes (2012), no estuário objeto do presente 

estudo, e por Marins et al. (2004), em outros estuários tropicais do nordeste do 

Brasil. 

As concentrações obtidas para os metais no presente trabalho foram 

inferiores às dos níveis de referência geológico global, compilados por Turekian e 

Wedepohl (1961), e também foram menores do que aquelas adotadas pelo governo 

brasileiro como padrões para a dragagem e disposição final de sedimentos 

(CONAMA, 2012). Contudo, tais concentrações estiveram dentro de faixas 

comparáveis aos níveis observados em outros estuários do Brasil e do mundo 

(TABELA 12).  
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Tabela 12 - Concentrações de metais nos sedimentos (mg.Kg-1) em diferentes zonas estuarinas do 
mundo. (Os teores do Fe estão expressos em %). 

 

 

As diretrizes internacionais para utilização de valores de referência de 

qualidade de sedimentos devem ser usadas com cautela, uma vez que podem não 

representar a melhor base de comparação (MARINS et al., 2004). Abessa et al. 

(2008), por exemplo, observaram que mais de 75% dos sedimentos do sistema 

estuarino de Santos que exibiram concentrações acima dos níveis de efeito limiar 

canadense (“Threshold effect levels” - TEL) foram tóxicos para invertebrados 

marinhos, tendo eles ainda afirmado que as diretrizes de qualidade dos sedimentos 

(“Sediment Quality Guidelines” - SQGs) das regiões tropicais necessitam de ser mais 

baixas do que aquelas das zonas temperadas.  

Nessa mesma perspectiva, Choueri et al. (2009a) e Buruaem et al., 

(2012) demonstraram que SQGs específicos do próprio local de estudo são mais 

confiáveis para prever a toxicidade que o uso de valores de referência previstos em 

diretrizes estrangeiras e na legislação ambiental do Brasil, os quais foram derivados 

de critérios internacionais e não refletem as condições reais dos ambientes 

brasileiros. Por essa razão, acredita-se que os quocientes de risco e fatores de 

enriquecimento adotados no presente trabalho melhor reportem as atuais condições 

geoquímicas do EJP.  

 

4.2.5 Fator de enriquecimento (EF) e quociente de risco (QR) 

 

Os valores dos índices geoquímicos EF e QR obtidos nos sedimentos do 

EJP encontram-se sumarizados nas TABELAS 13 e 14, respectivamente. Os valores 

Região Fe Mn Cr Cu Cd Ni Pb Zn Referência

Estuário Jundiaí-Potengi (Brazil) 0.005-0.61 8.1-52.2 <0.01-0.74 0.4-7.4 0.02-0.37 0.8-3.5 1.2-6.5 1.2-30.1 Presente estudo (chuvoso)

Estuário Jundiaí-Potengi (Brazil) 0.005-0.65 10.3-98.6 <0.01-0.94 0.29-2.4 <0.01-0.49 0.3-4.14 0.2-3.9 1.1-14.4 Presente estudo (seco)

Rio Potengi (Brazil) 0.47-0.6 - 7.2-20.8 1.6-3.7 <0.01-0.013 3.8-11.8 1.67-4.67 6.7-12 Sindern et al. (2007)

Baía de Guaratuba (Brazil) - - - 0.58-8.49 0.07-0.40 - 1.38-2.51 0.39-2.14 Rodrigues et al. (2013)

Estuário Paranaguá (Brazil) - - 14,5-58 <0.04-16.2 <0.01 6.6-21.9 <0.3-29.7 26.9-80 Choueri et al. (2009b)

Delta Rio Parnaíba (Brazil) 0.3-2.5 145-1356 1.5-38 1.5-48 - - 1.5-28 2.6-31 Paula Filho et al. (2015)

Rio Tapacurá (Brazil) 0.7 53.8 1.7 12.5 0.3 1.1 0.2 18.9 Aprile and Bouvy (2008)

Port of Rotterdam (Netherlands) - - - <5-40 0.5-1.8 <5-20 <10-60 15-190 Van den Hurk et al. (1997)

Port of Cádiz (Spain) - - 0.1-14.9 7-202 0.92-1.3 0.06-21.3 2.3-86.9 21.27-378 Casado-Martínez et al. (2009)

Daya Bay (China) - - - 20.8 0.05 31.2 45.7 113 Gao and Chen (2012)

River Ganges (India) - - 1.8-6.4 0.98-4.4 0.14-1.4 - 4.3-8.4 - Gupta et al. (2009)

Valores de referência toxicidade - - 26 16 0.6 16 31 - USEPA (1999)

Média Mundial 4.7 850 90 45 - - 20 95 Turekian and Wedepohl (1961)
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de EF-total variaram entre 16,9 - 67,2% durante a campanha chuvosa e entre 10,6 - 

97,1% durante a estiagem, identificando P2>P8>P5>P6 como as estações de 

amostragem de maior enriquecimento (%EF>50) no período chuvoso e as estações 

P4>P5>P6 no período seco.  

 

Tabela 13 - Fator de enriquecimento metálico (%EF) obtido para os sedimentos das 
estações de amostragem do estuário Jundiaí-Potengi no período chuvoso e seco. 

Estações 
Fator de enriquecimento (%EF)  

EF-total 
Fe  Mn Cr Cu Cd Ni Pb Zn 

Período chuvoso                   
P1 93 31 0 7 0 0 0 4 16,9 
P2 98 2 0 100 37 100 100 100 67,2 
P3 72 3 0 48 29 53 34 17 32,1 
P4 100 34 36 38 49 50 39 35 47,5 
P5 64 15 100 29 66 72 30 32 50,9 
P6 81 100 50 33 57 36 22 26 50,5 
P7 46 32 69 20 100 49 35 41 49,0 
P8 77 0 86 88 69 16 66 86 61,1 
P9 1 33 0 0 97 13 18 2 20,6 

P10 0 23 0 0 89 4 17 0 16,6 

Período seco                   
P1 88 77 0 62 2 37 22 10 37,2 
P2 66 12 0 0 0 0 0 7 10,6 
P3 38 0 28 63 16 31 44 28 31,0 
P4 100 100 99 100 78 100 100 100 97,1 
P5 51 43 100 16 96 72 67 71 64,5 
P6 69 27 74 62 59 41 53 57 55,4 
P7 8 12 41 5 71 23 47 18 28,2 
P8 0 21 56 17 100 30 60 7 36,5 
P9 1 6 45 6 73 18 48 3 25,0 

P10 0 12 44 6 71 18 42 0 24,2 

 

Os dados do QR, por sua vez, mostraram que os sedimentos amostrados 

no período chuvoso entre as estações P2 e P8 apresentaram nível elevado ou 

considerável de contaminação. Já na estiagem, somente as estações entre P4-P6 

possuíram risco considerável (QR≥3).  

Os dados do %EF e QR obtidos para as estações de coleta mostraram-se 

concordantes e exibiram um padrão similar de acúmulo dos metais durante as duas 

campanhas. Estes resultados mostram um claro enriquecimento relativo de metais 

nas camadas superficiais dos sedimentos, refletindo uma contribuição adicional de 

fontes antropogênicas, especialmente nas estações do médio estuário, classificadas 

como de risco considerável em ambas as campanhas, justamente nos pontos onde 
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as condições favorecem a deposição e acumulação de matéria orgânica e 

nutrientes.  

 

Tabela 14 - Quociente de risco (QR) obtido para os sedimentos das estações de 
amostragem do estuário Jundiaí-Potengi no período chuvoso e seco. 

Estações 
Quociente de risco (RQ) RQ- 

total 
Classificação 

Fe  Mn Cr Cu Cd Ni Pb Zn RQ 

Período chuvoso                     
P1 8,1 1,9 0 1,9 0,1 0,8 1,0 1,7 1,9 Moderado 
P2 8,5 0,8 0 15,5 0,6 3,2 5,3 20,8 6,8 Elevado 
P3 6,3 0,9 0 7,9 0,5 2,1 2,5 4,3 3,1 Considerável 
P4 8,7 2,1 0,3 6,4 0,8 2,0 2,7 7,8 3,8 Considerável 
P5 5,6 1,3 0,7 5,0 1,0 2,5 2,3 7,2 3,2 Considerável 
P6 7,1 4,7 0,4 5,7 0,9 1,6 2,0 6,0 3,5 Considerável 
P7 4,0 2,0 0,5 3,8 1,5 2,0 2,5 9,1 3,2 Considerável 
P8 6,7 0,7 0,6 13,8 1,0 1,2 3,8 18,1 5,8 Considerável 
P9 0,2 2,0 0 0,9 1,4 1,1 1,8 1,3 1,1 Moderado 

P10 0,1 1,6 0 0,8 1,3 0,9 1,8 0,9 0,9 Baixo 

Período seco                     
P1 7,2 6,3 0 3,5 0 1,6 1,0 2,1 2,7 Moderado 
P2 5,5 1,7 0 0,6 0 0,3 0,2 1,8 1,3 Moderado 
P3 3,2 0,8 0,6 3,6 0,3 1,4 1,7 4,2 2,0 Moderado 
P4 8,2 7,9 2,2 5,3 1,5 3,7 3,7 12,2 5,6 Considerável 
P5 4,2 3,9 2,2 1,4 1,9 2,8 2,5 8,9 3,5 Considerável 
P6 5,7 2,7 1,7 3,6 1,2 1,7 2,1 7,4 3,3 Considerável 
P7 0,7 1,7 0,9 0,9 1,4 1,1 1,8 3,1 1,5 Moderado 
P8 0,1 2,3 1,3 1,4 2,0 1,4 2,3 1,9 1,6 Moderado 
P9 0,1 1,2 1,0 0,9 1,4 1,0 1,9 1,4 1,1 Moderado 

P10 0,1 1,7 1,0 0,9 1,4 1,0 1,7 1,1 1,1 Moderado 

 

Sendo assim, o enriquecimento metálico nessa seção do EJP, pode ser 

resultante da interação entre fatores naturais e antropogênicos, como a liberação de 

resíduos provenientes dos parques industriais das cidades de Macaíba e Natal, os 

quais totalizam 26 indústrias, com a maioria delas operando no ramo têxtil, mas 

incluindo também de bebidas, laticínios, papel e couro (IDEMA, 2008a,b; NATAL, 

2015). Essas indústrias despejam seus efluentes finais em corpos d’água que 

confluem com canal principal do EJP na altura do médio estuário (SOUZA; SILVA, 

2011).  

No que concerne à indústria têxtil, Alencar et al. (2005) relataram que a 

produção de efluentes oriundos da produção de tecidos pode contribuir com diversos 

compostos orgânicos (exemplo sabões e detergentes) e inorgânicos (carbonatos, 

sulfatos e cloretos). No caso de acessórios metálicos, de pigmentos e de corantes, 

os efluentes podem conter metais (Zn, Ni, Cr, Cd, Pb, Fe), sais, bases, e outras 
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substâncias (ALENCAR et al., 2005; VANDEVIVERE et al., 1998). No presente 

trabalho, essa possível contribuição é corroborada pelos elevados valores das 

concentrações nominais da maioria desses metais (além do %EF e QR), obtidas 

entre os pontos P4 e P6, tanto no período chuvoso quanto no período seco. 

A presença dos metais em elevados níveis nesse trecho do EJP ainda 

pode estar relacionada às atividades de carcinicultura, que é amplamente praticada 

às margens do médio e baixo estuário (SILVA et al., 2007; SOUZA; SILVA, 2011). 

Fungicidas e algicidas usados no controle sanitário dos camarões contêm 

compostos de Cu (BOYD; MASSAUT, 1999), e as rações usadas na dieta alimentar, 

além de Cu, possui Zn e Mn (CUNHA, 2010; LACERDA et al., 2006a). Logo, o 

enriquecimento de metais tóxicos nos sedimentos desse setor do EJP pode ser 

resultante de uma combinação de atividade humana e fatores naturais. 

 

4.3 Caracterização ecotoxicológica  

 

4.3.1 Testes de TA no sedimento integral 

 

Na TABELA 15, estão sumarizados os valores médios obtidos para as 

variáveis físico-químicas indicadoras da qualidade da água nos frascos teste durante 

o experimento realizado com L. plumulosus. Os valores de oxigênio variaram entre 

4,6 e 5,8 mg.L-1, o pH variou entre 6,8 e 7,1, a salinidade manteve-se entre 18 e 

23‰ e a temperatura manteve-se constante a 25 (±2)°C. Esses resultados indicam 

que as condições da água foram consideradas adequadas, uma vez que esteve em 

conformidade com os níveis estabelecidos pela ABNT (2008) para aceitabilidade de 

testes com L. plumulosus (pH>7; salinidade entre 1,5-32 ‰; OD>3mg/L; temperatura 

de 25±2°C).  

 

Tabela 15 - Valores médios dos parâmetros físico-químicos da água medidos 
nos testes com Leptocheirus plumulosus. 

Estações 
OD 

pH 
Temperatura Salinidade 

(mg.L-1) (°C)  (‰)  

Período chuvoso         
P1 5,4 7,0 23,7 18,7 
P2 5,4 7,0 24,0 19,0 
P3 5,2 7,0 24,6 19,7 
P4 5,4 7,1 24,4 21,7 
P5 5,8 6,8 24,2 21,6 
P6 5,3 7,0 24,5 20,7 
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P7 5,5 7,1 24,3 21,7 
P8 5,1 6,9 24,7 21,0 
P9 5,0 7,0 24,0 21,9 

P10 5,8 7,0 24,2 21,6 
Controle 5,3 7,1 24,4 22,4 

Período seco         
P1 5,2 6,9 25,1 18,0 
P2 5,3 6,9 25,2 18,5 
P3 4,8 6,9 24,5 20,3 
P4 4,8 7,0 24,9 20,8 
P5 5,1 6,8 25,2 21,0 
P6 4,9 7,0 25,4 21,3 
P7 5,1 7,0 25,3 22,5 
P8 4,6 6,9 25,1 21,3 
P9 4,9 6,9 24,2 21,0 

P10 5,3 6,8 25,1 21,8 
Controle 4,9 7,0 25,6 23,0 

 

Simultaneamente aos testes com as amostras de sedimento, foi realizado 

um teste com a substância de referência sulfato de zinco heptaidratado. A 

concentração letal mediana (CL50-96h) e respectivo intervalo de confiança obtidos 

foram: 2,71 mg.L-1 (1,74 a 4,31 mg.L-1) (TABELA 16). A carta-controle de 

sensibilidade desses testes no Laboratório de Ecotoxicologia do NUPPRAR-UFRN 

indicou que estes valores estão dentro da faixa definida de avaliação do sistema-

teste. 

 

Tabela 16 - Resultado do teste de sensibilidade para Leptocheirus 
plumulosus com a substância de referência sulfato de zinco, expresso 
como número de organismos vivos ao final de 48 h de exposição, onde 
n inicial = 5 organismos por réplica. 

Concentração 
(mg.L-1) 

Número de organismos vivos 

Réplica 
1 

Réplica 
2 

Réplica 
3 

Réplica 
4 

0 (Controle) 5 5 5 5 

0,62 4 4 5 4 

1,25 4 3 3 2 

2,5 1 2 1 1 

5,0 0 0 1 0 

10,0 0 0 0 0 
   CL50-96h = 2,71 mg.L-1 (1,74 - 4,31 mg.L-1) 

 

De modo geral, o teste de toxicidade realizado no sedimento integral com 

L. plumulosus, demonstrou que apenas a estação P8, no período chuvoso, e as 

estações P5 e P10, no período seco, foram consideradas significativamente tóxicas 
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(TABELA 17). A sobrevivência desses anfípodos expostos ao sedimento controle foi 

elevada tanto no período chuvoso quanto no seco, alcançando valores de 

96,7±5,8% e 98,3±2,9%, respectivamente. Esses percentuais estiveram em 

conformidade (≥85%) com os níveis estabelecidos pela ABNT (2008) para validação 

do teste.  

 

Tabela 17 - Resultados dos testes de toxicidade aguda com Leptocheirus plumulosus no 
sedimento integral amostrado no estuário Jundiaí-Potengi. 

Estação 
Sobrevivência (%) 

Média  
Desvio 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Padrão 

Período chuvoso      
P1 100 100 100 100,0 0,0 
P2 95 90 100 95,0 5,0 
P3 95 100 95 96,7 2,9 
P4 95 80 85 86,7 7,6 
P5 90 95 65 83,3 16,1 
P6 100 100 95 98,3 2,9 
P7 90 100 75 88,3 12,6 
P8 65 70 75 70,0* 5,0 
P9 95 100 100 98,3 2,9 

P10 100 95 100 98,3 2,9 
Controle 100 90 100 96,7 5,8 

Período seco      
P1 100 85 100 95,0 8,7 
P2 100 90 100 96,7 5,8 
P3 95 100 100 98,3 2,9 
P4 95 90 65 83,3 16,1 
P5 80 75 80 78,3* 2,9 
P6 65 90 85 80,0 13,2 
P7 85 95 75 85,0 10,0 
P8 95 80 85 86,7 7,6 
P9 85 95 90 90,0 5,0 

P10 65 40 60 55,0* 13,2 
Controle 100 95 100 98,3 2,9 

* Indica diferença significativa em relação ao grupo controle (p≤0,05). Os resultados estão 
expressos como % da sobrevivência após 10 dias de exposição. 

 

Similarmente aos sedimentos controle, os sedimentos das estações 

localizadas na porção interna do estuário (estações P1-P3) apresentaram elevados 

níveis de sobrevivência para L. plumulosus, com valores acima de 95%. O 

percentual médio de sobrevivência desses organismos variou de 55% a 100%, com 

a maior parte das estações amostrais obtendo valores superiores a 80%. Uma 

melhor visualização dos resultados dos testes agudos com L. plumulosus pode ser 

feita na FIGURA 26.  



100 
 

 

Figura 26 - Sobrevivência (média ± desvio padrão) de anfípodos Leptocheirus plumulosus expostos à 

amostras de sedimento do estuário Jundiaí-Potengi durante o período chuvoso e seco. 

 

 

A TABELA 18, por sua vez, apresenta os valores médios obtidos para as 

variáveis físico-químicas indicadoras da qualidade da água contida nos frascos teste 

durante o experimento com T. viscana. Os valores de oxigênio dissolvido estiveram 

sempre acima de 4,3 mg.L-1, o pH variou entre 7,3 e 8,2, a salinidade manteve-se 

entre 30,5 e 36‰ e a temperatura manteve-se entre 22,5 e 23,3 °C. De acordo com 

os critérios propostos por Melo e Abessa (2002) para aceitabilidade de testes com T. 

viscana (pH>7,0; salinidade entre 30 e 36 ‰; OD>3mg.L-1; temperatura de 25±2ºC), 

as condições da água foram consideradas adequadas. 

 

Tabela 18 - Valores médios dos parâmetros físico-químicos da água medidos nos testes 
com Tiburonella viscana. 

 Estação 
OD 

pH 
Temperatura Salinidade 

(mg.L-1) (°C)  (‰)  

Período chuvoso     
P1 5,9 7,3 22,6 34,0 
P2 5,8 7,4 22,6 30,5 
P3 6,0 7,5 22,5 30,5 
P4 5,9 7,6 22,7 31,5 
P5 5,7 7,7 22,9 32,5 
P6 6,0 7,8 22,9 32,5 
P7 5,8 7,8 22,8 32,5 
P8 6,7 7,8 22,8 33,5 
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P9 5,8 7,8 22,8 31,5 
P10 5,7 7,9 22,8 34,0 

Controle 5,9 7,9 22,8 33,5 

Período seco     
P1 5,7 8,0 23,3 36,0 
P2 5,2 7,8 23,3 35,5 
P3 5,3 7,9 23,3 35,5 
P4 5,5 7,6 23,3 34,5 
P5 6,0 7,7 23,3 36,0 
P6 5,5 7,6 23,3 36,0 
P7 4,5 7,9 23,3 35,5 
P8 4,3 8,1 23,3 36,0 
P9 4,5 7,8 23,3 36,0 

P10 5,9 8,2 23,3 36,0 
Controle 5,8 8,1 23,3 36,0 

 

A sensibilidade dos anfípodos T. viscana foi estimada pelos testes com 

dicromato de potássio (K2Cr2O7) (TABELA 19). A CL50-48h estimada para essa 

substância de referência foi de 8,2 mg.L-1 (6,25 e 9,37 mg.L-1) tendo sido 

considerada dentro da faixa aceitável para a espécie, que vai de 3,68 a 18,75 mg.L-1 

segundo (ABESSA; SOUSA, 2003).  

 

Tabela 19 - Resultado do teste de sensibilidade para Tiburonella 
viscana com a substância de referência dicromato de potássio, 
expresso como número de organismos vivos ao final de 48 h de 
exposição, onde n inicial = 5 organismos por réplica. 

Concentração 
(mg.L-1) 

Número de organismos vivos 

Réplica 
1 

Réplica 
2 

Réplica 
3 

Réplica 
4 

0 (Controle) 5 5 4 5 

3,12 3 2 5 2 

6,25 4 3 3 2 

12,5 1 0 2 1 

25 0 0 0 0 

50 0 0 0 0 

.   CL50-48h = 8,2 mg.L-1 (6,25 - 9,37 mg.L-1) 

 

O teste de toxicidade realizado no sedimento integral com o anfípodo T. 

viscana, por sua vez, considerou significativamente tóxicas, em ao menos uma das 

campanhas realizadas, as amostras coletadas nas estações P2, P6, P7, P9 e P10. 

As amostras das estações P1 e P8, por sua vez, apresentaram-se tóxicas em ambos 

os períodos de coleta (TABELA 20). Os resultados apontaram ainda que todos os 

setores do estuário tiveram pelo menos uma estação com sedimento tóxico para T. 
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viscana. A sobrevivência dos anfípodos expostos aos sedimentos controle foi 

elevada tanto no período chuvoso quanto no período seco (90 ± 17% e 83,3 ± 15%, 

respectivamente). Uma melhor visualização dos resultados do teste agudo com T, 

viscana está disponível na FIGURA 27.  

 

Tabela 20 - Resultados do teste de toxicidade aguda com Tiburonella viscana no sedimento 
integral amostrado no estuário Jundiaí-Potengi. 

Estação 
Sobrevivência (%) 

Média  
Desvio  

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Padrão 

Período chuvoso      
P1 50 0 30 26,7* 25,2 
P2 10 0 40 16,7* 20,8 
P3 80 70 60 70,0 10,0 
P4 40 80 80 66,7 23,1 
P5 70 80 50 66,7 15,3 
P6 60 50 50 53,3* 5,8 
P7 30 70 80 60,0 26,5 
P8 60 0 10 23,3* 32,1 
P9 70 60 60 63,3 5,8 

P10 50 40 40 43,3* 5,8 
Controle 100 70 100 90,0 17,3 

Período seco      
P1 0 0 10 3,3* 5,8 
P2 60 50 50 53,3 5,8 
P3 50 20 50 40,0 17,3 
P4 20 45 70 45,0 25,0 
P5 60 40 80 60,0 20,0 
P6 60 70 10 46,7 32,1 
P7 0 60 10 23,3* 32,1 
P8 30 0 50 26,7* 25,2 
P9 0 0 50 16,7* 28,9 

P10 90 60 30 60,0 30,0 
Controle 80 70 100 83,3 15,3 

* Indica diferença significativa em relação ao grupo controle (p≤0,05). Os resultados 
estão expressos como % sobrevivência após 10 dias de exposição. 
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Figura 27 - Sobrevivência (média ± desvio padrão) de anfípodos Tiburonella viscana expostos à 

amostras de sedimento do estuário Jundiaí-Potengi. 

 

 

 

4.3.2 Testes de TC no sedimento integral  

 

A TABELA 21 sumariza os valores médios das variáveis físico-químicas 

indicadoras da qualidade da água dos testes crônicos realizados com Nitocra sp. Os 

valores de oxigênio dissolvido estiveram acima de 3,0 mg.L-1, o pH variou entre 6,9 e 

7,6, a salinidade manteve-se entre 16 e 20‰ e a temperatura manteve-se constante 

a 24±2°C. Mediante esses valores, as condições da água foram consideradas 

adequadas, pois esteve em conformidade com os critérios propostos por Lotufo e 

Abessa (2002) para aceitabilidade de testes com Nitocra sp., isto é, pH maior que 

7,0; salinidade entre 5 e 30 ‰; oxigênio dissolvido acima de 3 mg.L-1; temperatura 

de 25 °C (± 2).  

 

Tabela 21 - Valores médios dos parâmetros físico-químicos da água medidos nos testes 
com Nitocra sp. 

Estação 
OD 

pH 
Temperatura Salinidade 

(mg.L-1) (°C)  (‰)  

Período chuvoso     
P1 5,5 7,1 23,0 16,0 
P2 4,1 7,1 22,7 16,0 
P3 3,3 6,9 22,9 20,0 
P4 3,6 7,6 22,7 19,0 
P5 4,1 7,3 22,6 19,5 
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P6 4,2 7,4 22,8 18,0 
P7 4,0 7,4 23,1 20,0 
P8 3,5 7,5 22,5 19,5 
P9 4,0 7,4 22,6 18,5 

P10 4,5 7,5 22,6 19,5 
Controle 5,1 7,4 22,4 19,0 

Período seco     
P1 3,9 7,2 25,4 17,5 
P2 4,5 7,3 25,0 16,5 
P3 3,5 7,4 24,5 17,0 
P4 3,3 7,2 24,9 18,0 
P5 3,6 7,1 25,4 18,0 
P6 3,3 7,1 25,0 17,5 
P7 3,1 7,4 25,2 18,5 
P8 3,3 7,0 24,8 18,0 
P9 3,3 7,0 26,0 19,0 

P10 4,6 7,2 25,4 19,5 
Controle 3,1 7,1 25,6 17,5 

 

Conforme demonstrado na TABELA 22, a CL50-96h de dicromato de 

potássio (K2Cr2O7) obtida para Nitocra sp. foi estimada em 26,92 mg.L-1, com limites 

de confiança de 16,25 e 33,33 mg.L-1, tendo sido estes valores comparáveis ao 

previamente estimados para a espécie. Dessa forma, a sensibilidade do lote de 

copépodos testados foi considerada adequada. 

 
Tabela 22 - Resultado do teste de sensibilidade para Nitocra sp. 
com a substância de referência dicromato de potássio, expresso 
como número de organismos vivos ao final de 96 h de 
exposição, onde n inicial = 5 organismos por réplica. 

Concentração 
(mg.L-1) 

Número de organismos vivos 

Réplica 
1 

Réplica 
2 

Réplica 
3 

Réplica 
4 

0 (Controle) 5 5 5 5 
0,1 5 5 5 5 
1 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 
20 4 5 4 0 
50 0 0 0 0 

CL50-96h = 26,92 mg.L-1 (16,25 - 33,33 mg.L-1) 

 

 

A TABELA 23, por sua vez, apresenta os resultados dos testes de 

toxicidade crônica com o organismo Nitocra sp. As amostras de sedimento coletadas 

nas estações P3, P5, P6, P8, P9 e P10 apresentaram toxicidade crônica para esse 
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organismo, em pelo menos uma das campanhas amostrais, com diferenças 

significativas na fecundidade (prole/fêmea), quando comparadas com o sedimento 

controle. Na campanha chuvosa, os sedimentos de apenas duas estações foram 

tóxicos (P6 e P9), enquanto que na estiagem, metade das estações revelaram 

amostras tóxicas (P3, P5, P6, P8 e P10). 

O número médio de indivíduos da prole variou entre 17±8,2 e 46,8±3,2 

jovens por fêmea (naúplios+copepoditos), sendo as estações com os sedimentos 

mais tóxicos observadas principalmente no médio e baixo estuário, cujos valores 

(significativos) não ultrapassaram 22,7 indivíduos por fêmea. 

A reprodução desses copépodos exibiu níveis aceitáveis no grupo 

controle, com valores iguais a 33,1±6,8 e 43,7±5,1 indivíduos/fêmea na campanha 

chuvosa e seca, respectivamente. Esses níveis estiveram em conformidade com o 

valor preconizado (39,6 ± 10,8 jovens por fêmea) por Lotufo e Abessa (2002). Uma 

melhor visualização dos resultados do teste crônico com Nitocra sp. está disponível 

no gráfico da FIGURA 28. 

 

Tabela 23 - Resultados do teste de toxicidade crônica com o copépodo Nitocra sp nas amostras de 
sedimento integral do estuário Jundiaí-Potengi. 

Estação 
(Naúplios+Copepoditos)/Fêmeas 

Média 
Desvio 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 4 Padrão 

Período chuvoso       
P1 46,3 44,3 45,3 51,4 46,8 3,2 
P2 29,9 37,7 34,0 39,8 35,4 4,4 
P3 22,7 28,5 37,3 30,1 29,7 6,0 
P4 28,3 21,4 19,7 42,3 27,9 10,3 
P5 40,5 39,3 24,4 34,6 34,7 7,3 
P6 12,6 22,7 8,0 34,0 19,3* 11,6 
P7 24,8 20,0 21,4 34,1 25,1 6,3 
P8 33,7 22,0 26,1 15,1 24,2 7,8 
P9 24,7 11,6 12,1 20,1 17,1* 6,4 

P10 21,6 30,3 11,0 19,5 20,6 7,9 
Controle 33,7 42,1 26,0 30,8 33,1 6,8 

Período seco       
P1 26,7 44,0 31,3 40,3 35,6 8,0 
P2 44,0 41,4 31,9 32,9 37,5 6,1 
P3 28,3 12,3 9,9 17,5 17,0* 8,2 
P4 28,4 34,7 27,1 43,5 33,4 7,5 
P5 20,3 23,6 15,6 31,1 22,7* 6,5 
P6 20,6 16,6 10,1 27,1 18,6* 7,1 
P7 29,3 23,9 33,5 52,1 34,7 12,3 
P8 20,8 13,9 35,7 12,5 20,7* 10,6 
P9 36,5 36,1 31,6 42,0 36,5 4,3 
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P10 23,3 18,5 31,4 15,3 22,1* 7,0 
Controle 38,0 44,5 42,3 50,2 43,7 5,1 

* Indica diferença significativa em relação ao grupo controle (p≤0,05). Os resultados estão 
expressos como % da prole (naúplios e copepoditos) por fêmea após 10 dias de exposição 

 

 

Figura 28 - Prole de copépodos Nitocra sp. (média ± desvio padrão) expostos à amostras de 
sedimento do estuário Jundiaí-Potengi. 

 

 

4.3.3 Testes de TC na interface sedimento-água 

 

Os dados sobre as condições físico-químicas da água de diluição utilizada 

nos testes de toxicidade crônica com embriões de ouriço-do-mar estão listados na 

TABELA 24. Todos os quesitos para realização dos testes foram obedecidos, 

seguindo valores recomendados por Prósperi e Araújo (2002) em ambas as 

campanhas de amostragens em que os ensaios foram realizados (pH>7; 

temperatura de 25±2ºC; OD >4 mg.L-1; salinidade 34 ± 2‰). 

 

Tabela 24 - Valores médios dos parâmetros físico-químicos da água medidos nos 
testes com Lytechinus variegatus. 

Estação 
OD 

pH 
Temperatura Salinidade 

(mg.L-1)  (ºC)  (‰)  

Período chuvoso     
P1 5,65 7,48 25 36 
P2 5,42 7,34 24 34 
P3 5,8 7,47 25 35 
P4 5,88 7,48 24 36 
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P5 5,38 7,21 25 36 
P6 5,58 7,47 25 32 
P7 5,82 7,74 24 33 
P8 5,35 7,39 25 32 
P9 5,72 7,28 25 36 

P10 
Controle 

5,77 
5,75 

7,43 
7,49 

25 
25 

35 
35 

Período seco     
P1 5,65 7,48 24 36 
P2 5,42 7,34 24 34 
P3 5,8 7,47 24 35 
P4 5,88 7,48 25 36 
P5 5,38 7,21 25 36 
P6 5,58 7,47 24 32 
P7 5,82 7,74 25 35 
P8 5,35 7,39 24 35 
P9 5,72 7,28 24 36 

P10 5,77 7,43 25 35 
Controle 5,75 7,49 24 35 

 

Para L. variegatus, a sensibilidade foi determinada por meio de um ensaio 

de 36h de exposição ao sulfato de zinco. A CE50-36h ficou entre 0,20 e 0,43 mg.L-1 

e esteve dentro do intervalo estabelecido na carta-controle interna do laboratório 

(LABTOX/UNISANTA). 

Os testes de toxicidade realizados na interface sedimento-água com 

embriões de ouriço-do-mar demostraram que os sedimentos amostrados em todas 

as estações foram significativamente tóxicos em pelo menos uma das campanhas 

realizadas (TABELA 25). 

 

Tabela 25 - Resultados dos testes de toxicidade crônica com embriões de ouriço Lytechinus 
variegatus na interface sedimento-água com amostras do estuário Jundiaí-Potengi. 

Estação 

Desenvolvimento normal (%) 

Média  
Desvio  
Padrão 

Réplica 
1 

Réplica 
2 

Réplica 
3 

Réplica 
4 

Período chuvoso       
P1 7 5 4 3 4,8* 1,7 
P2 0 0 0 0 0,0* 0,0 
P3 0 0 0 0 0,0* 0,0 
P4 0 8 5 21 8,5* 9,0 
P5 64 50 77 76 66,8 12,6 
P6 47 7 68 59 45,3* 26,9 
P7 80 91 61 63 73,8 14,3 
P8 0 0 0 0 0,0* 0,0 
P9 25 40 4 14 20,8* 15,4 

P10 36 0 0 29 16,3* 19,0 
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Controle 81 85 93 81 85 5,7 

Período seco       
P1 27 61 33 22 35,8* 17,4 
P2 0 13 0 8 5,3* 6,4 
P3 7 12 11 0 7,5* 5,4 
P4 87 54 79 33 63,3 24,6 
P5 0 6 17 9 8,0* 7,1 
P6 32 14 27 3 19,0* 13,1 
P7 3 13 21 8 11,3* 7,7 
P8 0 0 0 0 0,0* 0,0 
P9 35 40 14 12 25,3* 14,3 

P10 27 70 53 83 58,3 24,2 
Controle 78 73 84 88 80,8 6,6 

* Indica diferença significativa em relação ao grupo controle (p≤0,05). Os resultados estão 
expressos como % do desenvolvimento embrio-larval normal. 

 
 

 No período chuvoso, somente os sedimentos das estações P5 e P7 não 

foram considerados tóxicos quando comparados ao sedimento-controle (85±5,7%). 

Nessa campanha, a normalidade no desenvolvimento embrionário variou de 0%, nas 

estações P2, P3 e P8 a 73,8 ± 14,2 % na estação P7.   

 

Figura 29 - Desenvolvimento embrionário normal de Lytechinus variegatus (média ± desvio padrão) 

expostos à amostras de sedimento do estuário Jundiaí-Potengi. 

 

 

No período seco, por sua vez, apenas os sedimentos das estações P4 e 

P10 não foram tóxicos. Nessa campanha os organismos submetidos ao sedimento 

controle alcançaram 80,8±6,6% de desenvolvimento embrionário normal, tendo os 

valores das amostras do EJP variado entre 0% (estação P8) e 63,3±24,6% (estação 
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P4). Destaca-se que, em ambos os períodos de amostragem, os sedimentos da 

estação P8 interferiram severamente no desenvolvimento embrionário de L. 

variegatus (0%) (FIGURA 29). 

 

4.3.4 Integração dos dados ecotoxicológicos 

 

Testes de ecotoxicidade de sedimentos são amplamente utilizados e 

aceitos como ferramentas ambientais para avaliar a toxicidade dos metais, assim 

como a sua biodisponibilidade em sedimentos. Contudo, prever a biodisponibilidade 

e a toxicidade de contaminantes em sedimentos aquáticos é um componente crítico 

no desenvolvimento de critérios de qualidade de sedimento (CESAR et al., 2009). 

Para minimizar essa questão e assegurar uma melhor observação da 

biodisponibilidade e da toxicidade dos metais, o presente trabalho considerou uma 

abordagem ecotoxicológica que combina as respostas biológicas agudas e crônicas 

em uma matriz única para identificar e classificar com maior poder preditivo o 

potencial tóxico do sedimento. 

Conforme mostrado na TABELA 26, os sedimentos das estações P1, P2, 

P6, P8 e P10, no período chuvoso, resultaram em respostas agudas e crônicas para 

pelo menos um dos organismos considerados em cada tipo de teste. Enquanto as 

estações P3, P4 e P9 só resultaram em efeitos crônicos. Já no período de estiagem, 

os sedimentos das estações P1, P5, P7, P8, P9 e P10 desencadearam efeitos 

agudos e crônicos. As estações P2, P3 e P6 causaram apenas efeitos crônicos.  

 

Tabela 26 - Resultados dos testes de toxicidade aguda e crônica das amostras de sedimento do 
estuário Jundiaí-Potengi obtidos no período chuvoso e seco. 
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Em ambas as campanhas de amostragens, não houve alguma estação 

que apresentasse toxicidade exclusivamente do tipo aguda. Como era de se 

esperar, os testes de TC foram mais sensíveis que os testes de TA. Esse fato realça 

a necessidade de se atribuir, nos testes ecotoxicológicos, maior peso aos efeitos 

agudos para se promover uma classificação mais cautelosa dos sedimentos e, 

dessa forma, poder se detectar preventivamente possíveis alterações mais severas 

de sua qualidade. 

Os dados resultantes da combinação dos testes TA/TC mostraram que 

duas estações na primeira campanha, P6 e P8, e duas na segunda, P5 e P8, 

possuem sedimentos com elevado grau de toxicidade capazes de prejudicar, ao 

mesmo tempo, sobrevivência, reprodução e desenvolvimento embrionário dos 

organismos testados (FIGURA 30). Contrariamente, as estações P5 e P7 não 

apresentaram sedimentos tóxicos na campanha chuvosa, e P4 na estiagem. Assim, 

estes resultados demostram que a toxicidade dos sedimentos no médio estuário 

(P4-P7) muda ao longo do tempo, apesar dos níveis elevados de metais e nutrientes 

existentes nessa porção do EJP. 

Por outro lado, independentemente das campanhas realizadas, as 

estações do alto e baixo estuário tenderam a um maior nível de toxicidade. Esses 

achados são consistentes com o estudo desenvolvido por Buruaem et al. (2013a), os 

quais constataram grau moderado de degradação do sedimento estuarino do 

Jundiaí-Potengi quando verificaram toxicidade crônica em 100% das amostras de 

sedimento testadas e toxicidade aguda apenas nos sedimentos pertencentes às 

estações mais internas do estuário.  

Alguns outros trabalhos utilizando espécies de bivalves e cracas como 

biomonitores identificaram contaminação por metais ao longo do estuário (SILVA et 

al., 2001; 2006a). Mais recentemente, Souza et al. (2010), objetivando estabelecer 

um modelo de setorização no Potengi através da distribuição de assembleias de 

foraminíferos associados à atividade bacteriana do sedimento, também encontraram 

condições de estresse ambiental nesse estuário. 
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Figura 30 - Classificação das amostras de sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi com base na 
combinação das conclusões obtidas para cada ensaio de toxicidade individual (mortalidades de 
anfípodos Leptocheirus plumulosus e Tiburonella viscana, inibição da reprodução de copépodos 
Nitocra sp. e redução no desenvolvimento normal de embriões de ouriço-do-mar Lytechinus 
variegatus). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Integração dos dados geoquímicos e ecotoxicológicos 

 

4.4.1 Análise hierárquica de cluster (CA) 

 

Os resultados da CA realizados para as estações de amostragem 

resultaram na formação de quatro clusters maiores no período chuvoso e três no 

seco (FIGURA 31), e apresentaram-se consistentes com os resultados da 

combinação ecotoxicológica.  
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Figura 31 - Dendograma hierárquico para os dados dos sedimentos agrupando as estações de 
amostragem do estuário Jundiaí-estuário Potengi no período chuvoso e seco. 

 

Na campanha chuvosa, a estação P1 (não agrupada), exibiu basicamente 

baixos teores de todas as variáveis geoquímicas analisadas, sendo a toxicidade, 

segundo a combinação dos dados TA/TC, classificada como ruim. As estações P9 e 

P10, por sua vez, apresentaram teores intermediários de matéria orgânica, altos 

teores de finos e nitrogênio, baixos níveis de fósforo e metais (com exceção do Cd), 

mas com toxicidade variando de moderada (P9) a ruim (P10).  

O terceiro cluster agrupou as estações P2 e P8 com teores intermediários 

de matéria orgânica e finos, altos níveis de nitrogênio e metais, especialmente Cu, 

Pb, Zn, além de grau ecotoxicológico variando entre ruim (P2) e péssimo (P8). As 

estações entre P3 e P7 foram agrupadas no quarto cluster com altos níveis de 

matéria orgânica, finos e metais, além de teores de moderado a alto de nitrogênio e 

fósforo. Os dados TA/TC incluídos nesse cluster ainda indicaram que os sedimentos 

das estações P5 e P7 não apresentaram toxicidade, P3 e P4 foram regular, e P6 

péssima.  

Assim, os resultados do cluster obtidos para a campanha chuvosa permite 

inferir que outros contaminantes, não investigados neste estudo, configurem como 

os principais responsáveis pela toxicidade dos sedimentos nas estações P1, P9 e 

P10, e que, nas demais estações (P2 a P8), nitrogênio-total, Cu, Pb, Zn, e, em 
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menor proporção, Cd, Cr e Ni aparentemente exerçam alguma influência na 

toxicidade, a qual foi crítica em P6 e P8 (FIGURA 30). 

Em relação ao período seco, o primeiro cluster agrupou as estações P4, 

P5 e P6, nas quais foram encontrados altos teores de praticamente todas as 

variáveis geoquímicas. Em P4 não houve toxicidade, e em P5 e P6 a toxicidade foi 

classificada como péssima e moderada, respectivamente.  

O segundo grupo uniu as estações entre P7 e P10, onde foram 

registradas baixas concentrações de fósforo, níveis moderados de matéria orgânica, 

Cr, Cd e Pb, elevados teores de finos e nitrogênio, além do alto grau de toxicidade, 

especialmente em P8 (péssimo). As estações P1, P2 e P3, agrupadas no terceiro 

cluster, apesar de apresentarem baixos teores das variáveis geoquímicas, acusaram 

toxicidade (ruim a moderada).  

No que concerne a essa campanha, os dados demonstram claramente 

que, na porção mais interna do estuário, há influência de outros contaminantes (não 

analisados), provavelmente parabenos, pesticidas, hidrocarbonetos aromáticos, 

amônia e sulfetos. Por outro lado, nas porções média e baixa do EJP a toxicidade 

das amostras aparentemente ocorreu em função das variáveis aqui examinadas, 

especialmente do nitrogênio e dos metais Cr, Cd e Pb. 

 

4.4.2 Análise de componente principal (PCA) 

 

Os resultados da PCA obtidos para os dados geoquímicos e de toxicidade 

do sedimento estão sumarizados na TABELA 27 e demonstrados na FIGURA 32. A 

análise fatorial reorganizou os dados originais e criou três principais fatores que, 

juntos, explicaram 74,82% e 78,95% das variâncias totais dos dados originais 

obtidos para a primeira e segunda campanha, respectivamente.  

 

Tabela 27 - Autovalores e autovetores obtidos por PCA usando dados geoquímicos e 
ecotoxicológicos dos sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi no período chuvoso e seco (cut-off valor 
> 0,40). 

Variável Período chuvoso   Período seco 

 
Fator 1 Fator 2 Fator 3   Fator 1 Fator 2 Fator 3 

Fe 0,20 -0,22 0,84   0,87 -0,40 -0,06 
Mn -0,56 0,28 -0,03   0,85 0,12 -0,39 
Cr 0,51 0,54 -0,10   0,48 0,79 0,35 
Cu 0,79 -0,15 0,51   0,85 -0,05 -0,13 
Cd 0,20 0,57 -0,73   -0,06 0,97 0,13 
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Ni 0,38 0,46 0,73   0,88 0,43 0,07 
Pb 0,82 -0,02 0,41   0,54 0,79 0,06 
Zn 0,89 -0,06 0,38   0,88 0,31 0,3 
N 0,47 0,58 0,02   0,08 0,70 -0,25 
P 0,08 0,34 0,89   0,89 0,22 0,27 
MO 0,11 0,91 0,17   0,53 0,72 0,32 
Finos -0,28 0,83 -0,12   0,13 0,97 -0,04 
Mortalidade L. plumulosus 0,80 0,16 -0,13   -0,14 0,61 0,23 
Mortalidade T. viscana 0,45 -0,75 0,08   -0,13 -0,16 -0,81 
Inibição fecundidade Nitocra sp. -0,14 0,31 -0,66   -0,04 0,07 0,63 
Anormalidade L. variegatus 0,07 -0,79 0,19   -0,42 -0,27 0,38 

Autovalores 5,47 4,22 2,27   7,41 3,52 1,69 
(%) Total da variância 34,19 26,39 14,23   46,33 22,01 10,60 
(%) Variância acumulada 34,19 60,59 74,82   46,33 68,34 78,95 

* Os valores destacados em negrito indicam as correlações mais fortes. 
 

Figura 32 - Plot tridimensional da análise de componente principal (PCA) com os dados geoquímicos 
e ecotoxicológicos do estuário Jundiaí-Potengi no período chuvoso e seco. 

 

Como se pode observar na TABELA 27, cada eixo explicou uma 

porcentagem relativamente pequena de variâncias, o que é esperado em ambientes 

heterogêneos, onde as interações entre variáveis são intensas e complexas.  

No período chuvoso, o fator predominante (F1) explicou 34,19% da 

variância total e relacionou positivamente nitrogênio e os metais Cr, Cu, Pb, Zn com 

a mortalidade de anfípodos. As estações P2 e P8 foram as que mais contribuíram 
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para a formação dessa componente (FIGURA 33).  A correlação negativa de todas 

essas variáveis com Mn aponta F1 como um componente antropogênico, uma vez 

que o Mn, assim como Fe, geralmente têm suas concentrações naturais 

relativamente elevadas, e, portanto, não devem ser substancialmente enriquecidas a 

partir de fontes antropogênicas em sedimentos estuarinos (NIENCHESKI et al., 

1994). Esses achados são consistentes com os dados do EF, os quais sinalizam alto 

percentual de enriquecimento metálico nessas estações (conforme TABELA 13 

apresentada na seção 4.2.5).  

A extração do segundo fator (F2) explicou 26,39% das variâncias e 

associou positivamente nitrogênio, Cr, Cd, Ni, bem como matéria orgânica e finos. 

Em contraste, uma correlação negativa foi observada entre essas variáveis e a 

mortalidade de T. viscana e o desenvolvimento anormal de embriões de ouriço. 

Nesse caso, a estação P1 foi a que mais influenciou na formação do fator F2 

(FIGURA 33). Esses achados corroboram os dados obtidos pela CA e pode estar 

indicando que a toxicidade em P1, durante o período de chuvas, não seja 

diretamente influenciada pela deposição de matéria orgânica e finos e nem pela 

presença de elementos associados com partículas suspensas, tais como nitrogênio, 

Cr, Cd, Ni, mas possivelmente por outros contaminantes, não mensurados no 

presente estudo, em níveis capazes de prejudicar a sobrevivência de T. viscana e o 

desenvolvimento de L. variegatus (TABELA 26 e FIGURA 30).  

O fator F3 explicou apenas 14,3% das variâncias e associou 

positivamente Fe, Cu, Ni, Pb e fósforo. Estes achados podem indicar uma fonte 

comum para estes elementos, tais como esgotos ou drenagem urbana. A 

fecundidade de copépodos foi correlacionada negativamente com este fator; um 

resultado sugestivo de que os elementos acima podem estar ligados à toxicidade 

crônica. Por outro lado, a correlação negativa observada no caso do Cd pode ser 

decorrente de um artefato matemático, uma vez que as concentrações deste 

elemento foram relativamente baixas. 

No período seco, o fator predominante (F1) explicou 46,33% das 

variâncias e correlacionou negativamente o desenvolvimento anormal de ouriço com 

quase todas variáveis geoquímicas. As estações P4, P5 e P6 foram as que mais 

influenciaram na formação desse eixo (FIGURA 33). A forte associação 

(loading>0,85) observada entre os metais conservativos Fe e Mn, e os traços Cu, Ni 

e Zn, bem como o fósforo, deduz que esses elementos sejam, ao menos 
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parcialmente, oriundos de fontes naturais. Contudo, deve-se destacar que em P4, 

P5 e P6, foram obtidos os maiores valores do EF, o que pode ser indicativo de que 

essa seção estuarina esteja mais provavelmente sendo influenciada por ambos os 

aportes, litogênico e antropogênico. Apesar dessa condição, em P4 não foi 

detectada toxicidade, sugerindo que o conteúdo de metais aí encontrado não esteja 

plenamente relacionado com a fração mais biodisponível, Conforme relatado por 

Chapman e Wang (2001), o enriquecimento em relação ao “background” não 

necessariamente implica em toxicidade, uma vez que em tal abordagem não são 

considerados os efeitos biológicos das substâncias.  

 

Figura 33 - Score das duas primeiras componentes principais (Fator 1 x Fator 2) dos dados 
geoquímicos e ecotoxicológicos dos sedimentos amostrados no estuário Jundiaí-Potengi no período 
chuvoso e seco. 

 

O fator F2 explicou 22,01% das variâncias e relacionou positivamente as 

variáveis geoquímicas nitrogênio, matéria orgânica, finos e os metais Cr, Cd, Pb, Ni 

com a mortalidade de L. plumulosus, sendo as estações P8 e P10 as que mais 

contribuíram para a formação dessa componente. O Fe apresentou correlação 

negativa com as variáveis citadas e sugere que essas tenham origem 

antropogênica. A alta correlação desses metais com a matéria orgânica também 

sugere que esta seja um importante carreador geoquímico desses elementos no 
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período seco, como sugerido por Lacerda et al. (2012) em estudos sobre outros 

estuários da costa semiárida do Brasil.  

Finalmente, o fator F3 explicou somente 10,60% das variâncias e indica 

que os dados de TA e TC não apresentaram uma correlação significativa com as 

variáveis geoquímicas, enfatizando que as respostas biológicas dos organismos 

analisados durante o período seco podem estar sofrendo influência de outras 

variáveis (contaminantes não mensurados, fatores de confusão). 

As análises demostraram que, embora haja correlações entre toxicidade e 

geoquímica, um claro gradiente de poluição não foi identificado ao longo do estuário, 

o que leva a crer que o EJP sofre influências de diferentes fontes contaminantes 

criando um cenário heterogêneo do ponto de vista geoquímico e ecotoxicológico. 

Um cenário semelhante também foi verificado por Rodrigues, Abessa e Machado 

(2013) na Baía de Guaratuba (sul do Brasil), bem como em outros locais ao redor do 

mundo (ARAUJO et al., 2013; DU et al., 2012; ROIG et al., 2015).  

Todavia, no presente trabalho foi identificado que, em ambos os períodos, 

a qualidade do sedimento em quase todo o estuário pareceu estar alterada, e que os 

nutrientes e os metais são provenientes de fontes naturais e antropogênicas. As 

maiores concentrações dos metais tenderam ocorrer nos sedimentos localizados 

próximos de potenciais fontes antropogênicas, um achado que corrobora os 

resultados obtidos anteriormente no EJP por Silva et al., (2001; 2003; 2006a), os 

quais apontaram como principais fontes de metais para esse estuário, a utilização de 

fertilizantes agrícola e pesticidas, o despejo de esgotos não tratados e de uso 

médico, além de efluentes têxteis, de couro e da carcinicultura.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Os dados indicaram degradação da qualidade dos sedimentos do estuário 

Jundiaí-Potengi. Os sedimentos são tóxicos e estão enriquecidos por metais e 

nutrientes, sendo esta situação produzida por uma combinação de fontes naturais e 

antropogênicas. O médio estuário é considerado a porção mais alterada do Jundiaí-

Potengi, independentemente da estação do ano, coincidindo com a região de maior 

deposição (zona de máxima turbidez).  

As piores condições são observadas durante o período chuvoso, quando 

o escoamento urbano e agrícola é mais intenso e transporta outros contaminantes 

para o estuário. A estação seca mostra uma relação mais clara entre a 

contaminação e a toxicidade, porque as condições favorecem a retenção dos 

contaminantes dentro do estuário.  

Neste estudo, a toxicidade não se correlacionou altamente com a as 

concentrações de metais, o que sugere que contaminantes não medidos estão 

contribuindo para a degradação do ambiente estuarino. É recomendada a realização 

de estudos complementares com a inclusão da análise de diferentes grupos 

contaminantes a fim de ampliar o conhecimento do padrão tóxico aqui encontrado. 
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CAPITULO 3: USO DE MULTIPARÂMETROS GEOQUÍMICOS PARA 

CARACTERIZAR O GRADIENTE DE CONTAMINAÇÃO DOS SEDIMENTOS DO 

COMPLEXO ESTUARINO JUNDIAÍ-POTENGI (NATAL/RN)  

 

RESUMO 

O Estuário Jundiaí-Potengi (EJP) está localizado na costa semiárida do Nordeste 

brasileiro e é influenciado por múltiplas fontes de poluição. A qualidade do 

sedimento do EJP foi avaliada através de uma abordagem multigeoquímica em três 

setores do estuário, considerando-se os períodos seco e chuvoso. Os sedimentos 

foram analisados quanto à textura, concentração de elementos inorgânicos (metais, 

N-total e P-total) e compostos orgânicos (hidrocarbonetos poliaromáticos - HPA, 

pesticidas, hormônios e estrógenos), e quanto à avaliação de índices geoquímicos e 

razões diagnósticas, sendo os dados quantitativos integrados por meio de métodos 

estatísticos multivariados. Os resultados evidenciaram a alteração da qualidade dos 

sedimentos estuarinos, os quais apresentam-se degradados pela presença de 

contaminantes inorgânicos e orgânicos, sendo esta situação ocasionada por uma 

combinação de fontes naturais e antropogênicas. Independentemente da estação do 

ano e do grupo contaminante analisado, o médio e o baixo estuário foram 

considerados os setores mais deteriorados. Nessas seções, os resultados dos HPA 

identificaram a ocorrência de fontes antropogênicas decorrentes da queima e do 

derramamento de combustíveis derivados do petróleo, evidenciando o intenso 

tráfego veicular e as operações portuárias como fontes emissoras. Por sua vez, os 

níveis de nutrientes, metais, hormônios e esteróis fecais demonstraram que os 

setores médio e baixo do EJP se encontram severamente impactados por despejos 

de esgotos domésticos e de efluentes diversos (sanitários, industriais e de despesca 

de camarão). O alto estuário apresenta indícios de contaminação somente por 

pesticidas usados em práticas agrícolas, muito embora os princípios ativos 

relacionados aos usos domissanitários também contribuam para a deterioração dos 

sedimentos no baixo estuário, onde as características levam a crer que o input das 

diferentes classes de contaminantes nessa região esteja condicionado a fontes 

(locais e difusas) de impacto significativo e contínuo. As piores condições foram 

observadas durante o período chuvoso, durante o qual os escoamentos das áreas 

urbanas e agrícolas são mais intensos e transportam maior carga e variedade de 

poluentes para o EJP, provocando sua eutrofização e contaminação.   

 

 

Palavras-chave: Geoquímica, metais, contaminantes orgânicos, costa semiárida, 

sedimentos. 
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ABSTRACT 

The Jundiaí-Potengi Estuary (EJP – Estuário Jundiaí-Potengi) is located on the 

semiarid coast of the Brazilian Northeast region and is influenced by multiple sources 

of pollution. The quality of sediments from EJP was assessed by means of a 

multigeochemical approach, considering three estuarine sectors (upper, mid, lower) 

and both dry and rainy periods. The sediments were analyzed for their textures, and 

concentrations of inorganic (metals, N-total e P-total) and organic pollutants (PAHs, 

pesticides, hormones e estrogens); then, geochemical indexes and diagnostic ratios 

were applied, together with, data integration by using multivariate statistical methods. 

The results highlighted the alteration in the quality of estuarine sediments, which 

appear to be degraded by the presence of inorganic and organic pollutants, from 

both natural and anthropogenic sources. Independently on the season and 

contaminant group analyzed, the mid and lower portions of the estuary were 

considered the most degraded sectors. In those sections, PAHs were related with 

local anthropogenic sources such as burning and spilling of petroleum-derived fuels, 

which related with the intense vehicular traffic and port operations. On the other 

hand, the levels of nutrients, metal, hormones and fecal sterols demonstrate that mid 

and lower sectors of EJP are severely contaminated by domestic sewage dumping 

and diverse effluents (sanitary, industrial e from shrimp fishing). The high estuary 

shows evidence of contamination only by pesticides used in agricultural practice, 

despite the active compounds related to domestic effluents also contribute to the 

deterioration of sediments and low estuary, whose features lead us to believe that 

the input of different classes of inorganic and organic pollutants in this region is 

conditioned to sources, (local and diffuse) of meaningful and continuous impact. The 

worst conditions were observed during the rainy season, when the flow of urban and 

rural stormwater runoff are more intense and carry a higher load and variety of 

pollutants to EJP, causing its eutrofization and contamination.   

 

 

Keywords: Geochemistry, metals, organic pollutants, semiarid coast, sediments. 
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1 INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos a contaminação em diversas regiões costeiras tem se 

intensificado, principalmente com o desenvolvimento urbano e com o crescimento 

industrial. A localização estratégica da zona costeira tem sido frequentemente 

utilizada para a instalação de portos, indústrias, comércios e residências, os quais 

induzem um aporte diário de uma grande variedade de contaminantes para os 

estuários, ocasionando um déficit à economia local e afetando diretamente o 

turismo, a balneabilidade de praias e as atividades pesqueiras (MARTINS et al., 

2008; MIRANDA; CASTRO; KJERFVE, 2002), bem como representando um risco 

potencial à vida selvagem e à saúde humana (ALVAREZ-MUÑOZ et al., 2016). 

Os principais tipos de contaminação que afetam os estuários são aqueles 

causados por elementos inorgânicos (excesso de nutrientes, metais, sulfetos, 

amônia) e compostos orgânicos (pesticidas, bifenilas policloradas, hidrocarbonetos 

aromáticos, fármacos, entre outros), cujos aportes para o ambiente aquático 

ocorrem em função de diversas atividades antropogênicas (ALVAREZ-MUÑOZ et al., 

2016; BAIRD, 2002). Em escala global, os esgotos representam uma das maiores 

fontes de poluição (WALKER et al., 1996) em função da sua carga orgânica e de 

nutrientes ou contaminantes específicos associados a essa descarga (MUDGE; 

DUCE, 2005). Há ainda aqueles compostos que não são contaminantes 

propriamente ditos, mas podem ser associados à presença humana como é o caso 

dos esteróis fecais e dos hidrocarbonetos alifáticos.  

O estudo da distribuição e concentração dessas substâncias nos 

ambientes marinho e costeiro pode fornecer um bom diagnóstico dos impactos 

antropogênicos, em especial por gerar informações sobre a natureza e os níveis de 

potenciais contaminantes ambientais. Nessas avaliações, os sedimentos têm sido 

um dos mais importantes indicadores do nível de contaminação, tanto atual como 

remota, bem como das eventuais fontes de poluição, pois representam um 

compartimento potencial para o acúmulo de contaminantes persistentes, os quais 

podem resultar em efeitos ecológicos adversos (BURTON, 2002). 

No que se refere aos contaminantes de interesse do presente estudo, os 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) são de grande interesse ambiental em 

virtude do seu potencial tóxico (IARC, 2009; USEPA, 1999) e da sua utilização como 

marcadores geoquímicos na distinção entre fontes naturais e antropogênicas 
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(pirogênicas ou petrogênicas) (EGANHOUSE, 1997). À semelhança dos HPA, os 

esteróis são marcadores moleculares muito utilizados nos estudos sobre os insumos 

de esgotos, devido à sua especificidade com material fecal de origem humana 

(CAMPOS et al., 2012). Alguns esteróis também podem ser naturalmente 

encontrados nos sistemas estuarinos devido à sua ampla distribuição no plâncton e 

em plantas terrestres, podendo nesses casos indicar a presença de matéria orgânica 

biogênica (VOLKMAN et al 2007;  2008).  

Outra classe de contaminantes de interesse são os estrógenos. Estes são 

hormônios produzidos naturalmente pelo corpo humano ou sintetizados e 

comercializados como fármacos. No organismo, eles podem ser biotransformados e 

excretados em taxas relativamente altas (JOHNSON; BELFROID; CORCIA, 2000). 

Consequentemente, uma das principais fontes de contaminação ambiental por 

estrógenos são esgotos domésticos (ANDERSEN et al., 2003; BARONTI et al., 

2000; D’ASCENZO et al., 2003; ISOBE et al., 2003; WILLIAMS et al., 2003). Outras 

formas importantes consistem na eliminação de resíduos da aquicultura e da 

pecuária, pois também fornecem uma entrada contínua de estrógenos no ambiente 

(GAW; THOMAS; HUTCHINSON, 2014; HOFFMANN; PINHO; SCHULER, 1997; 

IVIE et al., 1986; RAMAN et al., 2004).  

Já pesticidas são compostos de diversas naturezas químicas 

(organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides, triazinas, entre outras) 

projetados para repelir ou exterminar organismos que possam ameaçar a saúde 

pública ou a economia. Seu modo de ação consiste em danificar sistemas biológicos 

ou enzimas das pragas, que podem ser idênticos ou muito semelhantes aos de 

espécies não-alvo, o que representa um risco para a saúde humana e para o 

ambiente (MOGANTI et al., 2008). Os pesticidas constituem um dos grupos mais 

representativos de poluentes no ambiente devido ao seu uso intensivo na agricultura 

e em áreas urbanas (DING et al., 2010; LI et al., 2011; WANG, LI E YOU, 2012). 

Esses compostos entram no ambiente aquático principalmente através do 

escoamento superficial (DELGADO-MORENO et al., 2011; DELLAMATRICE; 

MONTEIRO, 2014; QUEIROZ et al., 2011) ou como resultado de pulverizações 

(ALVAREZ-MUÑOZ et al., 2016).  

Dentre os elementos inorgânicos considerados no presente estudo, 

destacam-se os nutrientes (nitrogênio e fósforo) e os metais pesados, os quais têm 

contribuído de forma significativa para a eutrofização e poluição dos ambientes 
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aquáticos. Todos os metais são potencialmente biodisponíveis e tóxicos à biota 

aquática, sendo sua presença no ambiente atribuída aos processos naturais, como 

intemperismo das rochas e carreamento dos solos, e aos processos antropogênicos, 

os quais se relacionam à fontes caracterizadas por emissões de efluente industriais, 

esgotos domésticos, depósitos de lixo e despejos de mineração, bem como pelo 

escoamento superficial e lixiviação dos solos (ABREU et al., 2016; MACHADO et al., 

2016).  

Nas áreas agrícolas, a lixiviação e o escoamento das águas pelos solos 

fertilizados também contribui para a presença de diversas formas de nitrogênio e 

fósforo. Também nas áreas urbanas, as drenagens de águas pluviais associadas às 

deficiências do sistema de limpeza pública constituem fonte difusa de contaminação 

inorgânica. Outras importantes fontes antropogênicas de nitrogênio e fósforo são os 

esgotos domésticos e industriais, os resíduos de rações usadas na engorda animal, 

os fertilizantes agrícolas e a decomposição da matéria orgânica (BURFORD et al., 

2003; LACERDA et al., 2008; OSÓRIO; OLIVEIRA, 2001). 

A investigação simultânea dos diferentes parâmetros sedimentológicos, 

elementos inorgânicos e compostos orgânicos, facilita o entendimento e a 

interpretação de padrões resultantes da interação de processos naturais e 

antropogênicos (COLOMBO et al., 1989). Esse tipo de avaliação fornece um 

diagnóstico mais preciso das condições ambientais atuais no entorno da área de 

estudo, auxiliando na gestão desses ambientes e na identificação das fontes de 

contaminação que podem estar impactando o ecossistema e as comunidades que 

dele necessitam para a sobrevivência.  

Dentre os estuários existentes na costa semiárida do Brasil, destaca-se 

neste estudo o complexo estuarino Jundiaí-Potengi (EJP). Maior e mais importante 

sistema estuarino-fluvial do Estado do Rio Grande do Norte, comporta em suas 

margens cerca de 1,6 milhões de habitantes, o que representa quase metade da 

população estadual (IBGE, 2014). Berço da capital Natal, o EJP concentra em seu 

interior atividades econômicas importantes para o Estado, dentre as quais se 

destacam a carcinicultura, agricultura e as atividades portuárias e industriais; 

figurando ainda como corpo receptor final dos esgotos e efluentes lançados pelos 

núcleos urbanos e pelos distritos industriais da Grande Natal.  

A ausência de dados sobre a integração de parâmetros multi-geoquímicos 

em estuários semiáridos do Nordeste do Brasil, tal como ocorre no EJP, constitui 
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uma das principais motivações para a realização deste estudo. Nesse sentido, o 

objetivo principal deste trabalho foi realizar um diagnóstico da contaminação 

ambiental do EJP, identificando diferentes grupos contaminantes e verificando a 

existência de um suposto gradiente de contaminação, levando-se em consideração 

dois diferentes períodos do ano (seco e chuvoso) e três diferentes setores ao longo 

do sistema estuarino. 

 

2 OBJETIVOS 

A abordagem multiparâmetro adotada nesta etapa do estudo incluiu a 

quantificação e análise dos teores de sedimentos finos (silte + argila), matéria 

orgânica, elementos inorgânicos (nitrogênio, fósforo e metais) e compostos 

orgânicos (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, pesticidas, hormônios e 

esteróis), além da aplicação de índices geoquímicos e razões diagnósticas, e do uso 

de métodos estatísticos multivariados.  

Os objetivos específicos dessa etapa da pesquisa consistem em: 

 Avaliar a composição dos sedimentos superficiais quanto à granulometria 

(teor de areia e finos) e concentração de matéria orgânica; 

 Determinar as concentrações dos nutrientes (nitrogênio e fósforo), 

contaminantes inorgânicos (Fe, Mn, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn) e orgânicos 

(hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, pesticidas, hormônios estrógenos e 

esteróis) em sedimentos superficiais de diferentes setores do estuário e 

associá-los com possíveis fontes de contaminação naturais e antropogênicas; 

 Estabelecer um gradiente de contaminação ambiental dos sedimentos 

superficiais através da análise de multiparâmetros geoquímicos; 

 Verificar as diferenças temporais nas características sedimentológicas (teor 

de finos e matéria orgânica), bem como nas concentrações dos nutrientes e 

dos contaminantes inorgânicos e orgânicos considerados no estudo; 

 Identificar, por meio de índices geoquímicos e de razões diagnósticas, o 

acúmulo de metais, a origem da matéria orgânica e dos hidrocarbonetos 

aromáticos, bem como determinar o grau de contaminação fecal nos 

sedimentos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 Estações de amostragem  

 

Para a realização dessa etapa do estudo foram selecionadas três 

estações de amostragem no estuário Jundiaí-Potengi e duas no estuário Galinhos, 

sendo estas últimas usadas nas análises como locais de referência (REF1 e REF2). 

As campanhas novamente abrangeram os períodos seco e chuvoso. As estações 

foram estabelecidas após uma análise exploratória preliminar dos dados obtidos na 

primeira fase da pesquisa, levando-se em consideração os pontos mais claramente 

críticos de poluição no EJP (P2, P6 e P8) e cada um dos três segmentos (o alto-P2, 

o médio-P6 e o baixo estuário-P8). Para evitar confusões na interpretação dos 

dados relativos à classificação das estações de coleta anteriormente adotadas, as 

três estações de amostragem selecionadas para atual etapa da pesquisa passaram 

a ser classificadas como POT1, POT2 e POT3, sentido montante-jusante (FIGURA 

1). A estação POT1 está inserida à montante do estuário nas proximidades do 

centro urbano da cidade de Macaíba, a estação POT2, por sua vez, compreende as 

cidades de Natal e São Gonçalo do Amarante, enquanto que a estação POT3 está 

mais próxima à foz do estuário e abrange as zonas norte e sul da capital Natal. O 

georreferenciamento das estações consideradas no EJP e no estuário Galinhos 

encontra-se disponível na TABELA 1. 

Nessa fase da pesquisa, a primeira campanha de amostragem ocorreu 

durante o período seco, em Outubro/2015, cujo índice pluviométrico obtido para o 

mês foi de 6,6 mm. A segunda campanha, por sua vez, ocorreu durante período 

chuvoso, em Março/2016, quando o índice mensal foi igual a 152,5 mm, sendo a 

precipitação anual média acumulada de 1.149,8 mm, de acordo com os dados 

disponíveis no boletim meteorológico da EMPARN (2016). 

 

Tabela 1- Coordenadas geográficas das estações de coleta do estuário Jundiaí-Potengi e do estuário 
Galinhos. 

Estações UTM X UTM Y Local de Referência 

POT1 238.318 9.350.121 Ponte do centro de Macaíba 

POT2 250.379 9.358.407 Confluência Rios Jundiaí e Potengi 

POT3 254.435 9.360.082 ETE-CAERN/Canal do Baldo 

REF1 804.631 9.434.697 Proximidades Salina Diamante Branco 

REF2 803.089 9.434.612 Estacionamento central de Galinhos 
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 Figura 1 - Localização das estações de amostragem no estuário Jundiaí-Potengi (A) e no estuário de 
referência (B). 

 

 

(A) 

(B) 
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3.2 Procedimentos de amostragem  

 

Em cada estação, as amostras de sedimento superficial foram coletadas 

com auxílio de um pegador de fundo do tipo van Veen. As amostras foram 

compostas em um pool de três réplicas por estação. Do material retido no pegador, 

foi removida apenas a porção central e superficial do sedimento (camada dos 

primeiros 5 cm, que não entraram em contato com as paredes do amostrador). Os 

sedimentos obtidos em cada estação foram então homogeneizados em bandejas 

plásticas e armazenados em recipientes de alumínio de capacidade 500 mL, para 

posterior caracterização geoquímica. As coletas foram realizadas em condição de 

baixa-mar, sempre nas margens deposicionais com substratos não vegetados, como 

tem sido indicado em trabalhos que versam sobre a qualidade do sedimento 

(BURTON; JOHNSTON, 2010; VIGANÒ et al., 2003). Todas as amostras foram 

acondicionadas em caixas térmicas com gelo e levadas ao laboratório, onde foram 

armazenadas no escuro e sob a temperatura de -20ºC até o seu uso. 

 

3.3 Análises geoquímicas 

 

3.3.1 Preparação das amostras 

 

Em laboratório, os conteúdos das amostras de sedimentos destinadas às 

análises geoquímicas foram submetidos a diferentes tratamentos.  

Para análise granulométrica e determinação dos teores de MO, N-total, P-

total e metais, as amostras foram inicialmente secas a 45° C em estufa de circulação 

e renovação de ar durante um período de 5 dias. Em seguida, passaram por um 

resfriamento em dessecador, por tamisação em peneira de aço inoxidável com 

malhas de 2 mm e por desaglomeração em cadinho de porcelana, com a finalidade 

de eliminar as partículas mais grosseiras (detritos animais e vegetais, entre outros) 

presentes nas amostras.  

Outra parte das amostras, destinada à determinação dos teores dos 

contaminantes orgânicos, foram secas por liofilização a -33 °C e 760 torr (Liofilizador 

Edwards do Brasil) durante um período de 48 h. Após secagem, o sedimento foi 

macerado e passado em peneira de 2 mm para retirada de materiais maiores.  
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3.3.2 Análise granulométrica e determinação dos teores de MO, N-total, P-total 

e metais 

 

Para a análise da distribuição granulométrica foram reservadas frações de 

100 g das amostras de sedimento previamente secas. As amostras foram 

primeiramente analisadas por peneiramento úmido em uma malha de 0,063 mm 

para separação da fração arenosa, e depois por sedimentação, através de 

pipetagem, para quantificação do material fino (silte + argila), segundo método 

disponível na NBR 7181 da ABNT (1988). A estimativa dos teores de MO foi feita 

seguindo o método volumétrico da EMBRAPA (1998), o qual foi adaptado de 

Walkley-Black (1965). Os resultados obtidos para as variáveis supracitadas foram 

expressos em %.  

Já a determinação dos teores de N-total e P-total foram feitas através do 

método colorimétrico descrito por Grasshoff et al. (1999), cuja quantificação foi feita 

por espectrofotometria. A concentração dos metais (Fe, Mn, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn) 

foi determinada a partir de digestão parcial de frações secas do sedimento fino 

(<0,063 mm), utilizando-se uma solução extratora duplo-ácida (HCl 0,05 M e H2SO4 

0,0125 M), e sendo quantificadas por espectrofotometria de absorção atômica de 

chama (EMBRAPA, 1998). Para certificação analítica dos metais foram utilizadas 

amostras-padrão para sedimento estuarino (1646-A do NIST), sendo o controle de 

qualidade considerado satisfatório, devido aos bons fatores de recuperação obtidos 

para o padrão (80,7 - 114%). Os resultados para as concentrações de N-total, P-total 

e metais foram expressos em mg.Kg-1, com exceção do elemento Fe em que os 

resultados foram expressos em %.  

Todas as determinações anteriormente citadas foram realizadas no 

Laboratório de Solos da EMPARN, sob a coordenação do Dr. José Simplício de 

Holanda, e se encontram detalhadamente descritas na seção 3.2 do capítulo 2. 

Com os resultados obtidos para os metais, foram determinados o fator de 

enriquecimento antropogênico (EF), o quociente de risco tóxico (QR) e o índice de 

geoacumulação (Igeo). Para o estabelecimento dos valores de EF, optou-se por 

utilizar como background geoquímico as concentrações mínimas de cada elemento 

obtidas para os períodos estudados, conforme proposto por Zonta et al. (1994), 

mediante a seguinte equação: EF (%) = [(C – Cmin)/(Cmax – Cmin)] x 100, onde “C” 

indica concentração média do metal em questão, Cmin e Cmax, representam, 
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respectivamente, as concentrações mínima e máxima determinadas no período de 

investigação. Para avaliar a carga de poluentes em cada ponto de amostragem, foi 

realizada a computação do EF-total a partir dos respectivos percentuais obtidos para 

cada elemento, de acordo com o proposto por  Adamo et al. (2005).  

Conforme sugerido por Roig e colaboradores (2015), o quociente 

estimativo de risco tóxico foi estabelecido por meio da razão entre as concentrações 

quantificadas no EJP e a média das concentrações obtidas nos locais de referência 

(REF1 e REF2), no qual foi possível avaliar o status geral de toxicidade (QR-total) 

das amostras do EJP resultante da contribuição dos oito metais analisados, por meio 

de quatro categorias de risco: baixo grau (QR<1), grau moderado (1≤QR<3), grau 

considerável (3≤QR<6), e grau muito elevado (QR≥6) (ISLAM et al., 2015; LOSKA et 

al., 1997).  

Adicionalmente, para essa etapa da pesquisa, optou-se por considerar o 

índice de geoacumulação (Igeo). À semelhança do fator de enriquecimento metálico, 

esse índice também pode ser usado como uma referência para estimar o acúmulo 

de metais nos sedimentos, mas diminuindo a influência dos processos naturais de 

intemperismo. O Igeo foi originalmente definido por Muller (1969) como critério para 

avaliar a intensidade da poluição por metais, e é calculado conforme a seguinte 

equação: Igeo = log2(Cn/1,5Bn), onde “Cn” é a concentração sedimentar do metal “n” 

analisado, e “Bn” representa o valor background ou do local de referência de um 

metal “n”. O valor 1,5 constitui um fator de correção usado em razão das possíveis 

variações decorrentes dos efeitos litogênicos.  

No presente trabalho, para a determinação do Igeo foi estabelecido como 

background a média das concentrações dos metais obtidas na fração sedimentar 

fina (<0,063mm) dos locais de referência situados no estuário de Galinhos. 

Conforme proposto por Muller (1969) foram consideradas sete classes de 

geoacumulação com índices variando de não contaminado a fortemente 

contaminado (TABELA 2): 0 (Igeo <0), I (0< Igeo ≤1), II (1< Igeo ≤2), III (2< Igeo ≤3), IV 

(3< Igeo ≤4), V (4< Igeo ≤5) e VI (Igeo ≥5). A classe VI reflete um enriquecimento 

metálico de 100 vezes acima dos valores médios do background.  
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Tabela 2 – Níveis de poluição dos sedimentos de acordo com os índices geoacumulação propostos 
por (Muller, 1969).  

Valor Igeo Classe Igeo Designação da qualidade do sedimento 

0 0 Não contaminado 
0-1 I Não contaminado - Contaminação moderada 
1-2 II Contaminação moderada 
2-3 III Contaminação moderada - Contaminação forte 
3-4 IV Contaminação forte 
4-5 V Contaminação forte - Contaminação muito forte 
>5 VI Contaminação muito forte 

 

 

3.3.3 Determinação dos HPA, pesticidas, estrógenos e esteróis 

 

No sedimento superficial do EJP e do estuário de referência foram 

analisados um total de 44 compostos orgânicos, distribuídos em quatro grupos de 

similaridade química: HPA (16), pesticidas (14), hormônios estrógenos (8) e esteróis 

(6). As etapas envolvidas para a determinação desses compostos foram: extração, 

clean-up, derivatização (esta realizada apenas para estrógenos e esteróis) e 

cromatografia gasosa. Todos os procedimentos laboratoriais ocorreram nas 

dependências do Laboratório de Avaliação de Contaminantes Orgânicos (LACOR) 

do LABOMAR-UFC, sob a coordenação do Prof. Dr. Rivelino Cavalcante.  

 

3.3.3.1 Padrões, soluções e reagentes 

 

Para a etapa de extração dos contaminantes orgânicos presentes nos 

sedimentos, foram utilizados os solventes acetona, hexano, acetato de etila e 

diclorometano. Enquanto que para o clean-up, além desses, também foi utilizado o 

solvente metanol. Ainda durante o clean-up, a sílica gel, a alumina, o sulfato de 

sódio anidro e o cobre em pó foram utilizados para o fracionamento das amostras. 

Todos solventes, bem como reagentes e padrões utilizados em todos os 

procedimentos, foram de alto grau de pureza, assegurando qualidade e 

confiabilidade aos resultados. Para a construção da curva de calibração foram 

utilizados padrões analíticos concernentes a cada um dos grupos de contaminantes 

analisados. Os compostos usados como padrão surrogates e padrão interno estão 

sumarizados na TABELA 3. 
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Tabela 3 – Padrões surrogates e padrões internos utilizados na determinação dos compostos 
orgânicos considerados no presente estudo. 

Composto Padrão Surrogate  Padrão Interno  

HPA e Pesticidas 

Naftaleno-d8 
Acenafteno-d10 
Fenantreno-d10 

Criseno-d12 
Perileno-d12 

p-Terfenil-d14 

Hormônios estrógenos Estrona-d2 5α-Colestano 

Esteróis Androstanol 5α-Colestano 

 

Para quantificação dos HPA foram utilizados padrões analíticos dos 16 

HPA identificados como poluentes prioritários em estudos ambientais (USEPA, 

1998). O mix do padrão certificado de HPA utilizado foi adquirido da AccuStandard e 

continha: naftaleno, acenafteno, acenaftileno, antraceno, fluoranteno, fluoreno, 

fenantreno, pireno, benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, 

benzo(g,h,i)perileno, benzo(k)fluoranteno, criseno, dibenzo(a,h)antraceno e 

indeno(c,d)pireno. Para determinação dos HPA, a solução padrão utilizada para 

obtenção da curva de calibração foi preparada numa faixa de concentração entre 10 

e 1000 ppb. 

Já os padrões analíticos utilizados na identificação e quantificação dos 

pesticidas selecionados para o estudo continham carbofurano, atrazina, clorotalonil, 

propanil, metil-paration, ametrina, malationa, metolacloro, clorpirifós, bifentrina, 

permetrina, ciflutrina, cipermetrina e deltametrina adquiridos da AccuStandard (mix 

Nitrogen-Containing Pesticides) e da Sigma-Aldrich. A solução padrão utilizada para 

obtenção da curva analítica também foi preparada numa faixa de concentração entre 

10 e 1000 ppb. 

Por sua vez, os padrões dos hormônios estrógenos utilizados foram 

estrona, α-estradiol, β-estradiol, estriol e mestranol adquiridos da Absolute Standard 

e dietilstilbesterol, dienestrol, 17 α-etinilestradiol, adquiridos da Sigma-Aldrich. Já os 

padrões utilizados na identificação dos esteróis foram coprostanol, colestanol, 

colesterol, β–sitosterol, estigmasterol e ergosterol, todos adquiridos da Sigma-

Aldrich. As soluções estoque foram preparadas com concentração de 10 ppm, em 

clorofórmio para padrões de esteróis e em metanol para padrões de estrógenos. A 

partir dessa solução foi feita a solução de trabalho com concentração de 5000 ppb e 

então foi preparada as curvas analíticas, com uma faixa de concentração variando 

entre 50 e 2000 ppb.  
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Todas as soluções padrão, depois de prontas, foram armazenadas em 

geladeira, para assim manter as condições calculadas. Os solventes utilizados 

durante a extração, clean-up e preparo das soluções padrão foram de alto grau de 

pureza e pertenciam a marca TEDIA. Ainda para realização do procedimento clean-

up foram utilizados cobre em pó (Cu) e alumina da Merck, enquanto o sulfato de 

sódio anidro (Na2SO4) e a sílica gel foi da Vetec. O estrone-d2 e o androstanol, 

usados como padrões surrogate, foram adquiridos da CDN Isotopes e os padrões 

interno (p-terfenil-d14 e 5α-colestano) foram adquiridos da Sigma-Aldrich. Os 

compostos naftaleno-d8, acenafteno-d10, fenantreno-d10, criseno-d12 e perileno-

d12, usados como padrões interno, foram adquiridos da Supelco analytical. Como 

reagentes derivatizantes foram utilizados o BSTFA (N-O-

Bis(trimetilsilil)trifluoracetamida) de fórmula molecular C8H18F3NOSi2, também 

adquiridos da Sigma-Aldrich.  

 

3.3.3.2 Técnica de extração  

 

Todo o procedimento de extração e clean-up, bem como de pré-

tratamento das amostras, foram executados segundo o protocolo desenvolvido por 

Cavalcante e colaboradores (2008), com algumas modificações. 

Para extração dos compostos, inicialmente foram pesados cerca de 15 g 

de sedimento liofilizado de cada amostra e adicionado 50 µL de padrão surrogate 

correspondente a cada grupo de contaminante analisado; isto é, naftaleno-d8, 

acenaftileno-d10, fenantreno-d10, criseno-d12 e perileno-d12 para os HPA e 

pesticidas; estrona-d2 para os hormônios estrógenos e androstanol para os esteróis 

(TABELA 3). 

Para auxiliar a quebra da ligação do contaminante com o sedimento, o 

procedimento de extração foi realizado com a adição de diferentes solventes 

intercalados, submetidos à sonicação em equipamento de banho ultrassom (marca 

ELMASONIC, modelo E-120H) e à temperatura ambiente durante 20 min por 

solvente.  

As misturas de solventes utilizadas para extração foram: 25 mL de 

acetona, 25 mL acetato de etila, 25 mL de diclorometano, 25 mL de hexano e 25 mL 

de uma mistura (acetona/acetato de etila/diclorometano/hexano) na proporção 

estequiométrica de 1:1:1:1. Para a escolha desses solventes de extração, foi usado 
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o procedimento de seleção por faixa crescente do índice de polaridade conforme 

descrito por Cavalcante et al. (2012b). Após a sonicação, a amostra foi centrifugada 

a 4000 rpm durante 15 min (centrífuga marca HERML, modelo Z-360 K) a fim de 

separar o sedimento da mistura extratora. Em seguida, o sobrenadante foi recolhido 

e pré-concentrado a 1 mL, em um rotaevaporador (marca FISATOM). 

 

3.3.3.3 Procedimento de clean-up  

  

A etapa de clean-up constitui uma alternativa para purificar o extrato, pois 

permite a separação dos constituintes de interesse da amostra (CAVALCANTE et 

al., 2008). Esse procedimento foi realizado utilizando o princípio de cromatografia de 

adsorção em fase sólida com coluna de vidro aberta (25 cm de altura por 1 cm de 

diâmetro). A coluna foi montada a partir de uma bureta de 25 mL onde foi adicionado 

sequencialmente com hexano, 10 g de sílica gel, seguida de 4 g de alumina. 

Posteriormente, foi colocado 0,5 cm de cobre em pó seguido de 2 cm de sulfato de 

sódio anidro. Com a finalização da montagem da coluna, a mesma foi lavada com 10 

mL de hexano, tornando-se pronta para a adição do extrato da amostra, proveniente 

da etapa de extração.  

A sílica, a alumina, o cobre e o sulfato de sódio, utilizados nesse 

procedimento, foram previamente submetidos ao processo de descontaminação 

e/ou ativação. Para isso, a sílica, a alumina e o sulfato de sódio foram ativados em 

estufa a 200 °C por 12 h. O cobre, por sua vez, foi ativado por lavagem com 40 mL 

de ácido clorídrico 0,1 M, sendo o excesso sifonado; em seguida, o mesmo 

procedimento foi feito com 40 mL de acetona, sendo o cobre armazenado em 

hexano.  

Após a adição dos extratos de cada amostra na coluna, foram 

adicionadas as misturas de solventes para início do processo de fracionamento. A 

sequência dos eluentes respeitou a faixa crescente de constante eluotrópica, sendo 

os analitos de interesse do presente trabalho recolhidos na fração F2 (HPA e parte 

dos pesticidas) e fração F3 (pesticidas piretróides, hormônios estrógenos e esteróis). 

A eluição da fração F1 se deu com 40 mL de hexano, enquanto a fração F2 foi 

eluída com uma mistura de 60 mL de hexano/diclorometano/acetato de etila na 

proporção estequiométrica de 3:3:1. A fração F3, por sua vez, foi eluída com uma 

mistura de 50 mL hexano/metanol (9:1 v/v). Com o fracionamento, os eluatos foram 
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recolhidos em balões de 250 mL, sendo novamente pré-concentrados por 

rotaevaporação para 1 mL e transferidos para vials de 2 mL, para posterior 

identificação e quantificação dos compostos. 

Antes da injeção no cromatógrafo, tanto a curva de calibração como os 

extratos das amostras destinadas a identificação dos hormônios estrógenos e dos 

esteróis passaram por um processo de derivatização. Esse procedimento consiste 

na melhoria da análise cromatográfica, tornando-a mais eficiente, devido à baixa 

volatilidade e alta polaridade que são características dos estrógenos e esteróis. 

Nessa etapa, os compostos são convertidos em éteres trimetil-silícios através da 

adição do reagente derivatizante (BSTFA/TMCS - 99:1), que passam a ter 

propriedades distintas (como alta solubilidade e menor ponto de ebulição) do 

composto original, tornando-se mais voláteis e, com isso, mais facilmente 

detectáveis pelo cromatógrafo.  

A derivatização foi realizada levando os eluatos da fração F3 à secura por 

meio do rotaevaporador. Em seguida, adicionou-se 0,1 mL da substância 

derivatizante e aqueceu a solução em banho Maria de areia a 65 °C por 90 min. 

Então, a solução foi novamente seca, no rotaevaporador, e os compostos foram 

ressuspendidos com 1 mL de n-hexano. 

 

3.3.3.4 Condições cromatográficas para determinação dos compostos orgânicos 

 

Em cada extrato oriundo da etapa de clean-up, foram adicionados 50 µL 

dos respectivos padrões internos nas soluções de trabalho. Desta mistura foi 

retirada uma alíquota de 2 µL de cada amostra, a qual foi injetada em um 

cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massa (CG-MS) no modo de 

injeção Splitless e de detecção SIM (Selected Ion Monitoring), utilizando hélio como 

gás de arraste.  A temperatura do injetor foi de 260°C. A quantificação dos 

compostos orgânicos foi realizada utilizando um GC-MS, modelo QP2010-Shimadzu, 

interfaciado com detector de massa acoplado a uma coluna capilar Elite dB-5 (5% 

difenil – 95% dimetil Polisiloxano) com 30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro 

interno e 0,25 µm de espessura de filme. Demais especificidades das condições 

cromatográficas adotadas para cada um dos grupos contaminantes analisados no 

presente estudo estão discriminadas na TABELA 4. 
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Tabela 4 - Condições cromatográficas para determinação dos compostos orgânicos analisados no 
presente estudo. 

Condições HPA Pesticidas Hormônios Esteróis 

Fluxo do gás 
de arraste 
(mL/min) 

9,0 9,0 25,0 25,0 

Pressão (kPa) 75,0 145,2 145,2 145,2 

Tempo de 
corrida (min) 

37,0 24,42 27,0 27,0 

Programação 
da rampa de 
temperatura 

Temp. inicial 
de 60ºC; 15 
ºC/min até 200 
ºC; 6ºC/min 
até 300ºC. 

Temp. inicial de 100 
ºC; 15ºC/min até 

200ºC; 8ºC /min até 

250ºC; 20ºC/min 
até 300ºC. 

Temp. inicial 
de 100ºC; 20 
ºC /min até 
300 ºC.  

Temp. inicial 
de 100ºC; 20 
ºC /min até 
300 ºC. 

 

Para facilitar a compreensão das etapas apresentadas na parte 

experimental, um fluxograma dos procedimentos analíticos tomados para 

determinação dos contaminantes orgânicos das amostras de sedimentos é ilustrado 

na FIGURA 2. 

 

Figura 2 – Fluxograma dos procedimentos experimentais adotados no presente estudo para a 
determinação dos compostos orgânicos. 

 
Fonte: Gama (2017).3 
 

                                                           
3 Tese de Doutorado qualificada e em fase de elaboração. GAMA, A.F. Avaliação espaço/temporal e 
influência da composição sedimentar na distribuição dos agrotóxicos mais utilizados na bacia do rio 
Jaguaribe – Ceará. Instituto de Ciências do Mar. Universidade Federal do Ceará. 
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3.3.3.5 Identificação e quantificação dos analitos de interesse 

 

Os contaminantes estudados, os padrões internos (p-terfenil; 5α-

colestano) e os padrões surrogates (naftaleno-d8; acenafteno-d10; fenantreno-d10; 

criseno-d12; perileno-d12; estrona-d2; androstanol) foram identificados por meio dos 

seus respectivos tempos de retenção (TR) e confirmados pelos íons moleculares de 

monitoramento, obtidos previamente a partir da programação no GC-MS dos valores 

das principais razões massa/carga (m/z) de cada composto.  

As razões m/z foram determinadas por meio de pesquisas em artigos 

científicos e de consulta às bibliotecas do National Institute of Standards and 

Technology (NIST05 e NIST05s) contidas no programa do próprio cromatógrafo. 

Destaca-se que na espectrometria de massa, o TR e a m/z são importantes 

parâmetros usados para confirmar a identidade dos compostos monitorados. Os 

íons monitorados, ou seja, a relação m/z dos principais fragmentos moleculares 

resultantes da quebra, utilizados para a identificação dos compostos estudados 

encontram-se descritos na TABELA 5. 

 

Tabela 5 - Tempos de retenção (TR) e relação massa/carga (m/z) dos compostos orgânicos 
estudados. 

Grupo 
Contaminante 

Composto Sigla TR m/z 

HPA parentais 

Naftaleno Naf 9,35 128 

Acenaftileno Aci 12,22 152 

Acenafteno Ace 12,55 153;152 

Fluoreno Flu 13,51 166;165 

Fenantreno Fen 15,62 178 

Antraceno Ant 15,75 178 

Fluoranteno Flt 19,00 202 

Pireno Pir 19,75 202 

Benzo(a)Antraceno BaA 24,05 228 

Criseno Cri 24,22 228 

Benzo(b)Fluoranteno BbF 28,05 252 

Benzo(k)Fluoranteno BkF 28,12 252 

Benzo(a)Pireno BaP 29,15 252 

Indeno(c,d)Pireno IcdP 33,65 276;278 

dibenzo(a,h)Antraceno DahA 33,78 278 

Benzo(g,h,i)Perileno BghiP 34,87 276 

Pesticidas 
(eluídos na F3) 

Carbofurano Cbf 9,21 164 

Atrazina Atz 9,28 200 

Clorotalonil Clt 10,33 266 

Propanil Ppn 10,89 161 

Metil paration Mpt 11,13 109 

Ametrina Amt 11,29 227 

Malationa Mlt 12,03 125 
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Metolacloro Mtc 12,24 162 

Clorpirifós Clp 12,34 97 

Pesticidas 
(eluídos na F2) 

Bifentrina Bft 18,34 181 
Permetrina  Pmt 20,44; 20,57 183 
Ciflutrina  Cft 21,05; 21,15; 21,27 163;165 

Cipermetrina  Cpm 21,39; 21,50; 21,63 163;165 

Deltametrina Dmt 23,56 181 

Hormônios 
estrógenos 

Dietilstilbestrol DES 19,16 145,10 
Dienestrol DIE 19,26 73,0 
17α-Estradiol α-E2 20,39 73,10 
17β-Estradiol β-E2 20,41 73,0 
Estrona E1 20,46 73,0 
Mestranol MES 20,61 227,10 
Estriol E3 E3 20,67; 21,78 - 
17α-Etinilestradiol EE2 20,92 213,10 

Esteróis 

Coprostanol COP 22,78 75,05 

Colesterol COL 23,58 73,05 

Colestanol COLN 23,66 75,0 

Ergosterol ERG 24,07 81,10 

Estigmasterol ETG 24,88 83,10 

β-Sitosterol β-SITO 25,55 73,05 

 

 

3.3.3.6 Controle de qualidade  

 

Com o intuito de assegurar a qualidade e padronização dos métodos 

cromatográficos escolhidos, e assim garantir sua reprodutibilidade, confiabilidade e 

eficiência, foi seguido um protocolo rigoroso de lavagem de vidrarias, uso de 

padrões analíticos, reagentes e solventes com elevado grau de pureza, bem como 

branco das colunas e dos solventes, demonstrando que o sistema estava livre dos 

analitos de interesse. Foram ainda utilizados padrões surrogates deuterados para 

corrigir as perdas dos analitos e uma possível contaminação durante a análise 

instrumental e extração das amostras. Além disso, foram determinados alguns 

parâmetros de validação do método cromatográfico, tais como: linearidade e curva 

de calibração, limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ) e recuperação.  

As quantificações dos analitos correspondentes a cada grupo de 

contaminantes foram realizadas usando curvas de calibração de cinco pontos pelo 

método do padrão interno. Baseado nessas curvas, as faixas de trabalho variaram 

de 10 – 1000 ppb para os HPA e pesticidas, e de 50 – 2000 ppb para estrógenos e 

esteróis, com coeficientes de correlação variando entre 0,989 – 0,999 para os HPA; 

entre 0,981 – 0,998 para os pesticidas; entre 0,969 – 0,999 para os estrógenos e 

entre 0,993 – 0,998 para os esteróis.  
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Os LD variaram (em ng.g-1) de 0,53 – 25,97 para os HPA; de 0,003 a 6,12 

para os pesticidas; de 0,32 – 2,09 para os estrógenos e de 12,14 – 89,26 para os 

esteróis. Os LQ, por sua vez, variaram (em ng.g-1) de 1,63 – 28,59 para os HPA; de 

0,009 a 18,54 para os pesticidas; de 1,44 a 8,28 para estrógenos e de 21,86 a 95,97 

para esteróis. Os LD de cada analito foram estimados como 3s/S, enquanto os seus 

LQ foram estimados como 10s/S, onde “s” indica a estimativa do desvio padrão do 

coeficiente linear da equação e “S” o coeficiente angular da curva de calibração. 

A eficiência do método de extração dos compostos do sedimento foi 

também avaliada através de recuperação dos padrões surrogates usados para cada 

grupo contaminante, relacionando-se a quantidade dos padrões adicionados no 

início do procedimento com as quantidades extraídas e quantificadas ao término do 

processo. No presente trabalho, a recuperação média dos padrões surrogates 

utilizados foi igual a 68,97%, sendo considerada satisfatória para estudos em 

matrizes ambientais. Os intervalos aceitáveis de recuperação para análise da 

eficiência do método de extração geralmente estão entre 70 - 120% (RIBANI et al., 

2004), entretanto, em matrizes analíticas complexas, como é o caso da matriz 

sedimentar, esta faixa pode variar dentro de intervalos aceitáveis de 50 - 120% 

(LANÇAS, 2004; RIBANI et al., 2004). 

 

 

3.3.3.7 Razões diagnósticas  

 

Para aumentar a confiabilidade das avaliações de contaminação 

baseadas em HPA e esteróis e melhor avaliar quais as possíveis fontes desses 

compostos para os sedimentos do EJP, foram aplicadas razões diagnósticas entre 

as concentrações de HPA isômeros e entre os esteróis de origem natural e fecal. As 

razões diagnósticas consideradas tanto para os HPA quanto para os esteróis se 

encontram sumarizadas nas Tabelas 6 e 7, respectivamente. Para os pesticidas e 

estrógenos não há razões diagnósticas disponíveis na literatura passíveis de 

aplicação.  
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Tabela 6 – Razões diagnósticas para identificação de fontes de HPA no sedimento do EJP 

Razão Faixa Classificação Referência 

Fen/Ant 
<10 Pirolítica BAUMARD et al (1998) 

BUDZINSKI et al (1997) >15 Petrogênica 

Flt/Pir 
<1 Petrogênica 

SICRE et al (1987) 
>1 Pirolítica 

Ant/(Ant+Fen) 
<0,1 Petrogênica 

YUNKER et al (2002) 
>0,1 Pirolítica 

Flt/(Flt+Pir) 
<0,4 Petrogênica 

YUNKER et al (2002) >0,4 e <0,5 Combustão de petróleo 
>0,5 Combustão de carvão 

BaA/(BaA+Cri) 
<0,2 Petrogênica 

YUNKER et al (2002) 
>0,35 Pirolítica 

IcdP/(IcdP+BghiP) 
<0,2 Petrogênica 

YUNKER et al (2002) 
>0,2 Pirolítica 

Fen= fenantreno; Ant=antraceno; Flt=fluoranteno; Pir=pireno; BaA=benzo(a)antraceno; Cri=criseno; 

IcdP=indeno(c,d)pireno; BghiP=benzo(g,h,i)perileno. 

 

 Tabela 7- Razões diagnósticas para avaliação de aporte de esgoto no sedimento do EJP.  

Razão Faixa Classificação Referência 

COP/(COP+COLN) 
<0,3 Não contaminado 

GRIMALT et al (1990) 
>0,7 Contaminação fecal humana 

COP/COL 
<1,0 Não contaminado 

TAKADA et al (1994) 
>1,0 Contribuição de esgoto 

COP/COLN 
<0,3 Não contaminado 

SHAH et al (2007) 
>0,5 Contaminação fecal humana 

COL/(COL+COLN) 
<0,7 Não contaminado CHALAUX et al (1995) 

 >0,7 Contribuição de esgoto 

COP/(COLN+COL) 
<0,15 Não contaminado 

CHAN et al (1998) 
>0,2 Contribuição de esgoto 

COLN/COL 
<0,5 
>0,5 

Contaminação fecal humana 
Não contaminado 

CANUEL; MARTENS 
(1993) 

COP/∑-Esteróis (%) >5-6 Contribuição de esgoto 
HATCHER; 

McGILLIVARY (1979) 
COP=coprostanol; COL=colesterol; COLN=colestanol.  

 

3.4 Análise estatística  

 

Os dados geoquímicos obtidos em cada campanha amostral (seca e 

chuva) foram analisados utilizando-se métodos multivariados de análise fatorial (FA) 

com extração das componentes principais (PCA). Para isso, os dados foram 

organizados em quatro matrizes geoquímicas separadas contendo em cada uma 

delas dados do grupo de contaminantes e das propriedades sedimentológicas (teor 

de finos e MO). Os dados concernentes à contaminação inorgânica, isto é, 

nutrientes (N-total e P-total) e metais (Fe, Mn, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn), foram 
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contemplados numa primeira matriz. A segunda e terceira matriz, foram compostas, 

respectivamente, pelos dados dos HPA e dos pesticidas. Já os dados dos hormônios 

estrógenos e dos esteróis foram integrados numa quarta matriz geoquímica, por se 

tratarem de compostos com certo grau de semelhança química (esteroides). Quando 

necessário, coeficientes de correlação de Pearson (“r” com p<0,05) foram 

determinados para avaliar a distribuição dos compostos de uma mesma classe 

química e identificar possíveis semelhanças das fontes entre eles.  

No caso das amostras com valores menores do que o limite de detecção 

(LD), o cálculo foi realizado substituindo-se o limite de detecção por zero. A seleção 

do número de componentes principais foi feita pelo método de Kaiser (KAISER, 

1960) e foi utilizada a rotação dos eixos pela aproximação Varimax normalizada. 

Para estabelecer as associações das variáveis que tiveram contribuição de maior 

significância nas componentes, foi considerado um fator de corte (Factor loading) 

igual a 0,70, o qual está de acordo com o percentual de sobreposição das variâncias 

estabelecidos por Comrey e Lee (1992). Para reduzir diferenças de grandeza entre 

as variáveis e dessa forma tratá-las com igual importância, os dados foram auto 

escalonados (padronizados) pelo software STATISTICA versão 7 (Stat Soft, Inc., 

2004) e pré-processados, com o objetivo de organizar as variáveis, no software 

EXCEL (Microsoft Inc., 2010). 
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4 RESULTADOS E DICUSSÃO 

 

4.1 Análise granulométrica e dos teores de MO, N-total e P-total 

 

Os resultados da caracterização granulométrica e dos teores de 

nutrientes e MO obtidos para os sedimentos superficiais coletados no EJP e no local 

de referência estão sumarizados na TABELA 8.  

 

Tabela 8 – Teores de nitrogênio-total, fósforo-total, matéria orgânica, areia e finos 
(silte+argila), e classificação textural dos sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi e do local 
de referência, obtidos durante o período seco e chuvoso. 

Estações 
N-total P-total   MO Areia Finos Classificação textural 

(mg.Kg-1)   Fração (%) (ABNT, 1988) 

Período seco           

POT1 560 71   4,62 82,5 17,5 Areia franca 

POT2 840 118   8,21 39,4 60,6 Franco siltoso 

POT3 1240 71   5,13 53,1 46,9 Franco arenoso 

REF1 390 2   2,48 76,0 24,0 Franco arenoso 

REF2 340 1   4,11 69,2 30,8 Franco arenoso 

Período chuvoso           

POT1 1340 144   3,73 85,0 15,0 Areia franca 

POT2 1240 130   4,24 52,4 47,6 Franco arenoso 

POT3 2410 144   4,99 61,5 38,5 Franco arenoso 

REF1 780 6   4,11 89,9 10,1 Areia 

REF2 1120 3   3,54 62,3 37,7 Franco arenoso 

 

De modo geral, o tamanho das partículas analisadas no EJP apresentou 

certa heterogeneidade entre as estações amostrais, com a textura dos sedimentos 

nesse estuário variando de franco siltoso (período seco) ou franco arenoso (período 

chuvoso) à areia franca (seca/chuva). Independentemente do período de 

amostragem, o teor da fração fina decresceu de POT2>POT3>POT1 (FIGURA 3).  

Essa tendência de maior acúmulo de sedimentos finos em POT2 pode ser 

decorrente da presença de uma grande biomassa de manguezal (SILVA et al., 2006) 

e de uma zona de máxima mistura aí existente, as quais favorecem a retenção 

natural da fração sedimentar fina nesse setor estuarino. Os dados aqui encontrados 

corroboram com os resultados achados por Buruaem et al. (2013a), os quais 

identificaram a região do médio EJP com predominância de sedimentos finos, cujos 

níveis variaram entre 40,0 – 69,05%. 
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Em POT3, apesar da ocorrência de faixas de mangue, a redução do teor 

de finos em relação à POT2 pode ser resultante do aumento da energia 

hidrodinâmica, ocasionado por ciclos de maré que levam a um decréscimo da 

deposição sedimentar. A estação POT3 é a que está situada mais próximo à foz do 

EJP e, portanto, a mais vulnerável às forçantes de maré. Por outro lado, os baixos 

teores dos grãos finos observados em POT1 podem ser parcialmente explicados 

pela influência do aporte de material continental-fluvial, proveniente do rio Jundiaí, 

que nesse local tende carrear grãos relativamente maiores. Além disso, a rarefação 

progressiva dos mangues nessa direção impossibilita uma eficiente retenção dos 

sedimentos finos, como, via de regra, ocorre em alagados, gâmboas e em outras 

zonas estuarinas imersas numa densa vegetação de mangue. 

  Quanto a variação sazonal, observou-se que a ocorrência de sedimentos 

finos manteve um padrão de flutuação semelhante, com seus maiores teores sendo 

registrados, em todas as estações do EJP, durante o período seco (FIGURA 3). O 

acúmulo de sedimentos finos nesse período pode estar relacionado com a 

diminuição do fluxo fluvial, característica de estuários do semiárido brasileiro em 

épocas de seca (LACERDA et al., 2012), e consequente estagnação das águas, 

sobretudo na porção média do EJP, o que possibilita o aprisionamento do material 

particulado e uma sedimentação mais rápida de grãos finos.  

O estuário de referência, por sua vez, foi caracterizado pela presença de 

sedimentos com textura predominantemente franco arenosa, em ambos os períodos 

de amostragem, e por apresentarem teores de grãos finos relativamente menores 

que aqueles obtidos para o EJP. Contudo, de acordo com a classificação proposta 

pela ABNT (1988), os sedimentos do estuário de referência e do EJP mantiveram-

se, via de regra, com um padrão texturalmente equivalente e inserido numa mesma 

faixa de classificação, o que, segundo Loring e Rantala (1992), atesta seu uso nas 

análises como background geoquímico.  

Quanto a MO, observou-se que a maioria das amostras de sedimentos 

analisadas apresentou, segundo a classificação de Tedesco e colaboradores (1995), 

médio teor dessa variável. As exceções foram as amostras das estações POT2 e 

REF1 que, durante o período seco, apresentaram alto (>6%) e baixo (<2,5%) teor de 

MO, respectivamente. Com os valores encontrados, observou-se ainda uma faixa de 

variação no EJP entre 4,62 - 8,21% durante o período seco e entre 3,73 - 4,99% 

durante o período chuvoso, sendo a maior amplitude temporal registrada na estação 
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POT2. Em todos os locais e períodos amostrados, os níveis de MO se apresentaram 

dentro de uma faixa de valores (0,76 - 38,9%) condizentes às regiões tropicais do 

nordeste do Brasil (FREIRE et al., 2004; LACERDA; MARINS, 2006; MARQUES et 

al., 2008; NASCIMENTO et al., 2010). 

Durante o período chuvoso os sedimentos de ambos estuários (EJP e 

Referência) mantiveram-se com teores de MO bem homogêneos, sendo os teores 

no EJP com ligeiro decréscimo de POT3>POT2>POT1. Na estiagem, por sua vez, 

registrou-se a maior variação espacial e os maiores teores de MO (à exceção fez-se 

REF1), com seus níveis no EJP decrescendo de POT2>POT3>POT1 (FIGURA 3). 

Nesse período, os níveis de MO no EJP foram claramente superiores aos do 

estuário de referência.  

No período seco, a distribuição da MO apresentou um padrão análogo ao 

encontrado para os sedimentos finos, sendo POT2 a estação detentora de 

sedimentos mais lamosos e mais ricos em MO. O acúmulo dessas variáveis nos 

sedimentos da porção média do estuário durante o período seco reforça a hipótese 

de que há um aumento do tempo de residência das águas e uma maior taxa de 

deposição de materiais nessa porção estuarina, que possivelmente ocorre em razão 

da intermitência ou da diminuição hidrodinâmica fluvial durante esse período. Esses 

resultados são concordantes com aqueles obtidos para a primeira fase do estudo, na 

qual os sedimentos do médio estuário apresentaram granulometria fina e conteúdo 

rico em MO, especialmente durante o período seco (ver FIGURAS 14 e 15, seção 

4.2 do capítulo 2).  

 

Figure 3 – Distribuição espacial dos teores (%) de finos e de matéria orgânica obtidos para os 
sedimentos do EJP e do estuário de referência. 
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No que tange aos nutrientes, verificou-se que as concentrações de N-total 

no EJP variaram de 560 a 1240 mg.Kg-1 durante o período seco. No período 

chuvoso seus níveis flutuaram entre 1240 - 2410 mg.Kg-1 e apresentaram-se mais 

elevados que na estiagem, praticamente dobrando (em todas as estações), mas 

seguindo o mesmo padrão de variação espacial. Em ambos períodos de coleta, a 

estação POT3 foi aquela onde se detectou as maiores concentrações desse 

nutriente, o que pode estar evidenciando a existência de fontes pontuais de 

contaminação nessa seção do estuário. No estuário de referência, as concentrações 

de N-total, apesar de também terem aumentado durante as chuvas, pouco flutuaram 

longitudinalmente e permaneceram sempre abaixo daquelas obtidas para o EJP 

(FIGURA 4).  

Já os teores de P-total no EJP oscilaram entre 71 - 118 mg.Kg-1 durante o 

período seco e entre 130 - 144 mg.Kg-1 durante o chuvoso, sendo esse último o 

período no qual foram registrados os maiores níveis. No local de referência, as 

concentrações desse elemento pouco oscilaram, tanto entre os períodos de 

amostragem quanto entre os locais de coleta, e apresentaram-se muito abaixo dos 

níveis encontrados nos sedimentos do EJP. Em POT1 e POT3, as concentrações de 

P-total dobraram na época das chuvas e mantiveram-se espacial e temporalmente 

equivalentes, ao passo que em POT2 permaneceram praticamente inalteradas 

(FIGURA 4). Esse achado sugere a existência de aporte contínuo de P-total no 

médio estuário e que as estações POT1 e POT3 sejam mais sensíveis à influência 

oriunda do escoamento superficial (urbano e agrícola) durante os eventos chuvosos.  

 

Figura 4 – Distribuição espacial das concentrações (mg.Kg-1) de N-total e P-total obtidas para os 
sedimentos do EJP e do estuário de referência. 
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Os níveis relativamente altos de N-total e P-total observado para as 

estações amostrais do EJP pode ser indicativo da presença de diversas 

contribuições (natural e antropogênica) não diferenciadas desses elementos ao 

longo do estuário, como por exemplo, da erosão e intemperismo de rochas, da 

existência de efluentes domésticos e comerciais, além da presença de esgotos e de 

resíduos domésticos e sanitários não tratados adequadamente (SILVA, RAINBOW; 

SMITH, 2003). Efluentes de fazendas de camarão, que no EJP somam cerca de 750 

ha de áreas cultiváveis (IDEMA, 2009), também configuram como potenciais fontes 

de contaminação do EJP, despejando nas suas águas nutrientes, MO e materiais 

em suspensão derivados de detritos orgânicos, tais como: fezes, metabólitos, restos 

de ração e fertilizantes (NUNES, 2002).  

 Ao levar em consideração o aspecto temporal, percebe-se nitidamente 

um incremento dos níveis de N-total e P-total nos sedimentos do EJP durante as 

chuvas, o qual é mais significativo nas estações POT1 e POT3. Incremento este que 

pode ser parcialmente justificado pelo potencial aumento do deflúvio superficial das 

áreas urbanas e agrícolas adjacentes ao EJP, implicando num carreamento mais 

intenso desses elementos para o sistema estuarino e provocando sua eutrofização. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Tavares e colaboradores (2014), os 

quais observaram que os níveis de nitrogênio e fósforo no EJP, além do seu grau de 

eutrofização, se intensificavam em períodos chuvosos.  

 

4.2 Quantificação dos metais e dos índices geoquímicos  

 

Os resultados das análises das concentrações de metais nas amostras de 

sedimento das diferentes estações do estuário EJP e do local de referência estão 

sumarizados na TABELA 9.  

 

Tabela 9 - Concentrações do metais obtidas nos sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi e no 
estuário de referência durante os períodos seco e chuvoso. 

Estações 
Análise dos metais (mg.Kg-1)  

*Fe  Mn Cd Cr Cu Ni Pb Zn ∑Metais 

Período seco          

POT1 0,201 24,49 0,15 0,35 2,17 1,44 2,35 4,90 237,45 

POT2 0,294 31,40 0,21 0,86 3,84 2,08 3,04 12,04 347,67 

POT3 0,204 18,05 0,28 0,38 2,21 2,40 2,67 16,40 246,49 

REF1 0,056 15,62 0,11 0,18 0,19 0,59 1,35 1,58 75,62 



146 
 

REF2 0,032 14,37 0,12 0,25 0,21 0,64 1,95 2,78 52,32 

Período chuvoso          

POT1 0,237 12,52 0,40 0,26 2,34 2,60 2,82 18,70 276,34 

POT2 0,442 37,13 0,21 0,52 4,73 1,83 4,04 12,70 503,43 

POT3 0,336 13,85 0,23 0,31 3,16 1,23 2,60 27,50 384,75 

REF1 0,088 13,86 0,12 0,26 0,18 0,63 0,43 1,60 105,18 

REF2 0,073 12,99 0,22 0,25 0,19 0,98 1,04 2,30 91,17 

Valores obtidos para o Fe estão expressos em %. Para fins de somatório dos oito metais analisados 
(∑metais), considerou-se as concentrações do Fe em valores absolutos (mg.Kg-1). 

 

Para efeitos de concentração total dos metais (∑Metais), isto é, soma das 

concentrações dos oito metais analisados, observou-se que todas as estações de 

amostragem apresentaram os maiores níveis dos elementos metálicos no período 

chuvoso (FIGURA 5). No que tange a distribuição espacial, verificou-se, em ambas 

as campanhas, um decréscimo da ∑Metais de POT2>POT3>POT1, sendo os teores 

obtidos nos sedimentos do EJP superiores àqueles registrados nos pontos de 

referência.  

 

Figura 5 - Distribuição espacial da soma das concentrações 
(mg.Kg-1) dos metais obtida para os sedimentos do EJP e do 
estuário de referência. 

 

 
 

No que concerne às concentrações individuais, observou-se que os 

teores de Fe no EJP variaram entre 0,201 – 0,294% durante o período seco e entre 

0,237-0,442% no chuvoso. Apesar do Fe ter grande contribuição nos cálculos para a 

obtenção do ∑Metais, convém ressaltar que, mesmo desprezando as concentrações 

absolutas desse elemento na soma dos metais, um padrão de variação temporal e 
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longitudinal, idêntico aquele que levou originalmente em consideração suas 

concentrações, seria mantido. 

O cobre, por sua vez, apresentou uma faixa de variação de 2,17 – 3,84 

mg.Kg-1 no período seco e de 2,34 – 4,70 mg.Kg-1 no chuvoso. Tanto o Fe quanto o 

Cu seguiram o mesmo padrão de distribuição da ∑Metais, sendo os níveis mais 

elevados detectados em POT2. As maiores amplitudes nas concentrações desses 

elementos foram encontradas nas estações POT2 e POT3 e o período chuvoso foi 

aquele onde as suas concentrações foram mais expressivas (FIGURA 6).  

À semelhança do ferro e do cobre, as concentrações obtidas para os 

metais chumbo, níquel e zinco foram notoriamente mais elevadas nos sedimentos 

das estações do EJP que nos locais de referência. No EJP as concentrações de 

chumbo variaram de 2,35 a 3,04 mg.Kg-1 no período seco e de 2,60 a 4,04 mg.Kg-1 

no chuvoso, com valores ligeiramente maiores nesse último período. 

Contrariamente, nos pontos de referência as concentrações de chumbo foram mais 

expressivas no período seco. 

Em ambos períodos de amostragem, as concentrações de zinco 

permaneceram praticamente inalteradas em POT2 e nos pontos de referência. Uma 

oscilação considerável foi, portanto, observada somente nas estações POT1 e 

POT3, com seus maiores níveis sendo detectados na campanha chuvosa. Esse 

padrão de distribuição foi diferente daqueles metais ora apresentados e semelhante 

ao padrão obtido para o N-total, no qual os maiores registros se deram, 

independentemente da campanha amostral, em POT3. A faixa de variação do Zn no 

período seco e chuvoso ficou estabelecida, respectivamente, entre 4,90 – 16,40 

mg.Kg-1 e entre 12,70 – 27,50 mg.Kg-1.  

Quanto ao Ni e ao Cd, verificou-se uma considerável variação nas 

estações POT1 e POT3, sendo para ambos elementos as maiores concentrações 

em POT1 registradas durante o período chuvoso e em POT3 no período seco. À 

semelhança do zinco, as concentrações obtidas para o Ni e Cd em POT2 e nos 

pontos de referência pouco oscilaram entre os períodos considerados (a exceção 

fez-se em REF2 para o Cd). No EJP os níveis de Ni flutuaram entre 1,44 – 2,40 

mg.Kg-1 no período seco e entre 1,23 – 2,60 mg.Kg-1 no chuvoso. Os níveis de Cd, 

por sua vez, variaram de 0,15 – 0,28 mg.Kg-1 na estiagem e de 0,21 – 0,40 mg.Kg-1 

na campanha chuvosa, apresentando maior amplitude na estação POT1. 
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Figura 6 - Distribuição espacial das concentrações (mg.Kg-1) de metais obtidas para os sedimentos do 
EJP e do estuário de referência. 
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Os teores de manganês foram ligeiramente maiores no período seco 

(18,05 – 31,40 mg.Kg-1) que no chuvoso (12,52 – 37,13 mg.Kg-1). Conforme pode 

ser observado na FIGURA 6, à exceção fez-se a estação POT2, onde também foram 

registradas as maiores concentrações desse elemento independentemente do 

período considerado. Na estação POT3 e mais nitidamente nos locais de referência, 

pode-se observar uma pequena oscilação nas concentrações desse metal. 

Já as concentrações de cromo no EJP flutuaram entre 0,35 – 0,86 mg.Kg-

1 no período seco e entre 0,26 – 0,52 mg.Kg-1 no chuvoso, sendo os níveis obtidos 

para todas estações maiores no período seco. A estação POT2 foi a que resultou 

em valores mais elevados e num maior grau de variação entre as campanhas de 

amostragem. No estuário de referência, assim como nas estações POT1 e POT2, as 

concentrações desse elemento pouco variaram entre as estações e entre os 

períodos considerados. 

De modo geral, as concentrações dos metais analisados foram similares 

àquelas obtidas para sedimentos de outros estuários semiáridos do nordeste do 

Brasil (BURUAEM et al., 2012 e 2013; LACERDA; MARINS, 2006; NILIN et al., 2013; 

SOUZA; SILVA, 2016), mas menores que aquelas encontradas para sedimentos de 

outras regiões do Brasil e do mundo com intensa atividade portuária e industrial 

(ABESSA et al., 2005; ABESSA; ROMERO; SOUSA, 2016; BURUAEM et al., 2013b; 

CARVALHO et al., 2002; CHOUERI et al., 2009a; FONSECA et al., 2013; 

MACHADO et al., 2002; PUSCEDDU et al., 2007; RODRIGUES; ABESSA; 

MACHADO, 2013; TORRES et al., 2009; ZALMON et al., 2013). 

Com os dados obtidos, verificou-se uma clara variação espacial e 

temporal das concentrações dos metais nos sedimentos superficiais do EJP. No que 

concerne a distribuição espacial, pode-se notar que as concentrações detectadas 

em POT2 foram elevadas para a maioria dos metais analisados (Fe, Cu, Mn, Pb, Cr) 

bem como para seus carreadores geoquímicos, finos e MO (este na estiagem), o 

que sugere contaminação por elementos metálicos nesse setor do estuário. Exceção 

a essa distribuição, fez-se o Zn, que teve suas maiores concentrações registradas 

em POT3, além do Ni e Cd, que seguiram um padrão de variação diferente dos 

demais metais, apresentando na estiagem seus maiores níveis em POT3, e no 

período chuvoso em POT1.  

O acúmulo de metais em POT2 pode ser decorrente da baixa energia 

hidrodinâmica local, aliada ao reduzido fluxo hídrico do rio no período seco. Esses 
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fatores tendem a acelerar a sedimentação dos grãos finos e da MO e, com isso, 

elevar a adsorção e o acúmulo dos metais nos sedimentos. Além do aporte natural, 

contribuições decorrentes de esgotos e de efluentes das diversas atividades 

industriais e comerciais estabelecidas nessa região também podem estar 

acometendo os sedimentos da porção média do EJP com enriquecimento de metais. 

Já na estação POT3, a mudança na distribuição espacial dos metais, com 

tendência a diminuição em relação à POT2, pode ser resultante do efeito de diluição 

causado pelas variações da maré, que leva a um decréscimo da deposição 

sedimentar. No caso do Zn, bem como do N-total, que tiveram seus maiores níveis 

nesse setor do EJP, a diluição talvez não tenha sido capaz de gerar um efetiva 

dispersão desses elementos ou o carreamento destes para essa região estuarina 

seja muito significativo e contínuo. Essa estação está localizada na área estuarina 

compreendida pela capital Natal, que é uma região, segundo Buruaem et al. (2013a) 

e Silva et al. (2001; 2003), impactada pela ocupação urbana desordenada, pela 

atividade portuária, bem como também pela disposição de esgotos e efluentes 

diversos (domésticos, comerciais, industriais e de despesca de camarão), as quais 

constituem fontes contaminantes de Zn e N-total nessa região do EJP.  

No que concerne à distribuição temporal, observou-se que os metais Fe, 

Cu, Pb, Zn, e em menor escala o Cd, além dos nutrientes N-total e P-total, 

destacaram-se por apresentar suas maiores concentrações no período chuvoso, ao 

passo que MO, finos, Cr, e em menor intensidade Mn e Ni, destacaram-se por 

apresentar seus maiores níveis na estiagem. Assim, nota-se que as características 

geoquímicas dos sedimentos observadas na presente etapa do estudo exibiram 

padrões temporais e espaciais concordantes com aqueles obtidos anteriormente na 

primeira etapa da pesquisa (TABELA 13, seção 4.2 do capítulo 2). 

A faixa de variação sazonal dos nutrientes N-total e P-total e da maioria 

dos metais analisados foi significativamente maior nas estações do EJP que nos 

locais de referência, o que sugere influências sazonais de eventuais aportes desses 

contaminantes para os sedimentos do EJP. Além disso, a congruência entre os 

valores encontrados nas estações de referência, aliada às baixas concentrações 

dessas variáveis em relação aos sedimentos do EJP, sugere baixa atividade 

antrópica na circunvizinhança do estuário Galinhos e reafirma sua utilização nas 

análises como local de referência. 
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À semelhança dos obtidos no presente trabalho, a contaminação por 

metais pesados no EJP já foi constatada em vários estudos que analisaram a 

qualidade de seus sedimentos (BURUAEM et al., 2013a; GUEDES, 2012; 

OSKIERSKI et al., 2009; SINDERN et al., 2007). Alguns outros estudos também 

relataram contaminação por metais ao longo do EJP através do uso de moluscos 

bivalves (Crassostrea rhizophorae, Mytella charruana, Anomalocardia brasiliana, 

Anadara ovalis, Phacoides pectinata), cracas (Fistulobalanus citerosum e Balanus 

amphitrite) e caranguejos (Ucides cordatus) como biomonitores (EMERENCIANO et 

al, 2008; SILVA; SMITH; RAINBOW, 2006). Esses autores argumentaram que 

atividades antropogênicas, resultantes de operações de dragagem, do uso 

fertilizantes agrícolas e pesticidas, das descargas de esgotos domésticos e efluentes 

(hospitalares, têxteis, etc), são as principais fontes de metais para o estuário e os 

responsáveis por elevar seus teores nos tecidos animais à níveis acima dos 

estabelecidos na legislação pertinente. 

Os valores dos índices geoquímicos EF, QR e Igeo obtidos para as 

amostras de sedimentos superficiais analisadas encontram-se sumarizados nas 

TABELAS 10, 11 e 12, respectivamente.  

Considerando-se ambos estuários, o EF-total variou entre 2,1 – 89,0 % 

durante a campanha seca e entre 1,6 - 79,5 % durante a campanha chuvosa, 

identificando as estações de amostragem do EJP como as de maior enriquecimento 

metálico, tanto no período seco (POT2>POT3>POT1) quanto no período chuvoso 

(POT2>POT1>POT3). Independentemente da campanha de amostragem, é possível 

visualizar mais claramente um maior acúmulo de metais nos sedimentos da estação 

POT2, sendo esta também a estação onde as condições melhor favorecem a 

deposição e acúmulo de sedimentos finos e de MO. 

 

 

Tabela 10 - Fator de enriquecimento metálico (%EF) obtido para os sedimentos do EJP e do 
estuário de referência durante o período chuvoso e seco. 

Estações 
Fator de enriquecimento (%EF)  

EF-total 
Fe  Mn Cd Cr Cu Pb Ni Zn 

Período seco          
POT1 64 59 24 25 54 59 47 22 44,4 
POT2 100 100 59 100 100 100 82 71 89,0 
POT3 66 22 100 29 55 78 100 100 68,8 
REF1 9 7 0 0 0 0 0 0 2,1 
REF2 0 0 6 10 1 36 3 8 7,9 
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Período chuvoso          
POT1 44 0 100 4 48 66 100 66 53,5 
POT2 100 100 32 100 100 100 61 43 79,5 
POT3 71 5 39 22 66 60 30 100 49,3 
REF1 4 5 0 4 0 0 0 0 1,6 
REF2 0 2 36 0 0 17 18 3 9,4 

 

Os dados do QR, por sua vez, mostraram que os sedimentos amostrados 

em todas as estações do EJP apresentaram, durante o período seco, nível 

considerável de contaminação, sendo os valores do QR decrescentes de 

POT2>POT3>POT1 (TABELA 11). Já durante as chuvas, a estação POT2 

apresentou risco tóxico muito elevado (QR≥6) enquanto que as estações POT3 e 

POT1, nessa ordem, mantiveram-se com risco considerável (3≤QR<6). Ou seja, da 

mesma forma que no período seco, os valores de QR decresceram de 

POT2>POT3>POT1. Contudo, pode-se inferir que, mesmo havendo um aumento 

dos níveis do QR durante o período chuvoso, somente os sedimentos da estação 

POT2 foram sensíveis aos efeitos da sazonalidade, ascendendo a uma categoria de 

risco tóxico nesse período. 

 
 

Tabela 11 – Quociente de risco tóxico obtido para os sedimentos do EJP e do estuário de referência 
durante o período chuvoso e seco. 

Estações 
Quociente de risco (QR) QR-

total 
Classificação 

Fe  Mn Cd Cr Cu Pb Ni Zn 

Período seco           

POT1 4,6 1,6 1,3 1,6 10,9 1,4 2,3 2,2 3,2 Considerável 

POT2 6,7 2,1 1,8 4,0 19,2 1,8 3,4 5,5 5,6 Considerável 

POT3 7,6 1,2 2,0 1,8 11,1 1,6 3,9 7,5 4,6 Considerável 

Período chuvoso            

POT1 2,9 0,9 2,4 1,0 12,6 3,8 3,2 9,6 4,6 Considerável 

POT2 5,5 2,8 1,2 2,0 25,4 5,5 2,3 6,5 6,4 Muito elevado 

POT3 2,5 1,0 1,4 1,2 17,1 3,5 1,5 14,1 5,3 Considerável 

 

 

No que tange a distribuição do Igeo total, foi observado que, à exceção do 

índice obtido em POT1 durante o período seco, as estações de amostragem 

invariavelmente exibiram sedimentos moderadamente contaminados, de acordo com 

o critério estabelecido por Muller (1969).  
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Tabela 12 – Classificação dos sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi com base nos índices de 
geoacumulação proposto por Muller (1969). 

Estações 
Índice de geoacumulação (Igeo) Igeo 

total 
Classificação 

Fe  Mn Cd Cr Cu Pb Ni Zn 

Período seco                    

POT1 1,6 0,1 -0,2 0,1 2,9 -0,1 0,6 0,6 0,7 
Não contaminado-

moderadamente contaminado 

POT2 2,2 0,5 0,3 1,4 3,7 0,3 1,2 1,9 1,4 Moderadamente contaminado 

POT3 1,6 -0,3 0,4 0,2 2,9 0,1 1,4 2,3 1,1 Moderadamente contaminado 

Período chuvoso                  

POT1 1,0 -0,7 0,6 -0,6 3,1 1,4 1,1 2,7 1,1 Moderadamente contaminado 

POT2 1,9 0,9 -0,3 0,4 4,1 1,9 0,6 2,1 1,4 Moderadamente contaminado 

POT3 1,5 -0,5 -0,1 -0,3 3,5 1,2 0,0 3,2 1,1 Moderadamente contaminado 

 

Ainda de acordo com esse critério, mas levando-se em consideração as 

classes do Igeo definidas por esse autor (TABELA 13), verifica-se que a classificação 

dos sedimentos no período seco variou de não contaminado (no que se refere aos 

metais Mn, Cd e Pb) a fortemente contaminado (para o Cu, Zn e Fe). Já no período 

chuvoso a classificação dos sedimentos variou de não contaminado (especialmente 

quanto ao Mn, Cd e Cr) a fortemente (no que concerne ao Cu e Zn) ou 

extremamente contaminado (Cu).  

 

Tabela 13 - Distribuição dos metais no estuário do Jundiaí-Potengi de acordo com seus índices 
geoacumulação obtidos para o período seco e chuvoso. 

< 0 (0) 0-1 (I) 1-2 (II) 2-3 (III) 3-4 (IV) 4-5 (V) >5 (VI)

Período seco

POT1 Cd, Pb Mn, Cr Fe Cu - - -

POT2 - Mn, Cd, Pb Cr, Ni, Zn Fe Cu - -

POT3 Mn Cd, Cr, Pb Fe, Ni Cu, Zn - - -

Período chuvoso

POT1 Mn, Cr Fe, Cd Pb, Ni Zn Cu - -

POT2 Cd Mn, Cr, Ni Fe, Pb Zn - Cu -

POT3 Mn, Cd, Cr, Ni - Fe, Pb - Cu, Zn - -

Estações
Igeo (Classe Igeo)

 
As classes de Igeo (entre parênteses) consistem em sete graus de intensidade de contaminação 

(Muller 1969). 0=não contaminado; I=não contaminado a moderadamente contaminado; 
II=moderadamente contaminado; III=moderadamente contaminado a fortemente contaminado; 
IV=fortemente contaminado; V=fortemente contaminado a extremamente contaminado e 
VI=extremamente contaminado.  
 

 

Com base nos valores médios do Igeo obtido para cada elemento, 

verificou-se que o grau de contaminação dos metais analisados nos sedimentos 

superficiais do EJP decresceu de Cu>Fe>Zn>Ni>Cr>Cd>Pb=Mn, durante o período 



154 
 

seco; e de Cu>Zn>Pb>Fe>Ni>Cd>Cr=Mn, durante a campanha chuvosa. A FIGURA 

7 apresenta os valores médios do Igeo obtidos para os metais analisados nos 

sedimentos do EJP. 

Levando-se em consideração a distribuição temporal das médias do Igeo 

obtidas para cada elemento, também é possível observar que os metais Fe, Cr e Ni 

tiveram mais nitidamente uma maior tendência de acumulação nos sedimentos 

durante período seco, enquanto que o Cu, Pb e Zn acumularam-se 

preferencialmente durante o período chuvoso (FIGURA 7). Contudo, em ambos 

períodos de amostragem, o valor médio do Igeo obtido para o elemento Cu manteve-

se elevado (>3), revelando o sedimento do EJP como muito fortemente contaminado 

no que concerne a esse metal.  

 
 

Figura 7– Índices de geoacumulação calculados para os metais dos sedimentos do 
estuário Jundiaí-Potengi no período seco e chuvoso. 

 

 

À exceção do Fe, cujos resultados obtidos para as concentrações 

absolutas foram mais expressivos durante a campanha chuvosa, os outros metais 

investigados exibiram conformidade entre os resultados obtidos para suas 

respectivas concentrações absolutas e àqueles obtidos para o Igeo. Como pode-se 

observar na TABELA 9, os valores das concentrações de background (locais de 

referência) quantificadas para o Fe praticamente dobraram do período seco para o 

chuvoso, ao passo que as concentrações determinadas para esse elemento nos 

sedimentos do EJP não aumentaram nessa proporção, o que leva à subestimação 

dos dados do Igeo registrado para o Fe na campanha chuvosa. Contrariamente, os 
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valores de background identificados para os metais Cu e Zn, se mantiveram numa 

faixa bem próxima durante as duas campanhas amostrais resultando em dados 

consistentes e com valores de Igeo expressivos, o que pode estar revelando a 

presença desses contaminantes nos sedimentos do EJP a partir de contribuições 

antropogênicas. 

Em geral, os critérios aqui utilizados para a quantificação dos metais (EF, 

QR e Igeo) indicaram alteração da qualidade dos sedimentos, com os diversos 

índices geoquímicos apontando semelhanças na classificação dos sedimentos e no 

grau de contaminação. Todos os índices usados destacaram que, 

independentemente do período de amostragem, o médio estuário é a porção do 

sistema que melhor reflete a contribuição adicional dessa classe de contaminantes, 

indicando que a interação dos fatores naturais com o input antropogênico seja o 

principal responsável pelo enriquecimento de metais nos sedimentos superficiais do 

EJP, em virtude da proximidade de potenciais fontes e/ou do aprisionamento das 

águas estuarinas (contaminantes) nessa porção do estuário. 

Os resultados da análise multivariada (FA-PCA) obtidos para os 

nutrientes, metais, MO e finos estão sumarizados na TABELA 14. A análise fatorial 

reorganizou os dados originais e criou três principais fatores que, juntos, explicaram 

98,94% e 95,00% da variância total dos dados originais obtidos para o período seco 

e chuvoso, respectivamente. 

 

Tabela 14 - Autovalores e autovetores obtidos por PCA usando dados dos nutrientes, metais e 
carreadores geoquímicos (MO e finos) dos sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi no período 
seco e chuvoso. 

Variável 
Período seco   Período chuvoso 

Fator 1 Fator 2 Fator 3   Fator 1 Fator 2 Fator 3 

MO 0,76928 0,29763 0,54843   0,26186 -0,25168 0,89126 

Finos 0,34030 0,47264 0,80557   0,71517 -0,13429 0,28262 

Nutrientes         
   

N-total 0,21664 0,95913 0,16656   0,03752 0,15889 0,95947 

P-total 0,86004 0,47970 0,17235   0,39732 0,68894 0,59268 

Metais         
   

Fe 0,84855 0,50986 0,11837   0,79687 0,34612 0,48401 

Mn 0,97838 0,07848 0,17020   0,98710 0,00626 -0,13694 

Cd 0,23036 0,94597 0,22806   -0,17021 0,96606 0,07343 

Cr 0,80504 0,19816 0,55592   0,99544 0,03306 0,04241 

Cu 0,86245 0,45121 0,22735   0,79816 0,40816 0,43506 

Ni 0,50476 0,84771 0,16290   0,22360 0,97400 -0,00368 

Pb 0,70013 0,56850 0,33919   0,74922 0,58780 0,30422 
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Zn 0,29406 0,90141 0,31777   0,12155 0,50350 0,85505 

Autovalores 9,58 1,69 0,59   6,72 2,60 2,01 

(%) Total da variância 79,89 14,11 4,94   56,53 21,7 16,77 

(%) Variância acumulada 79,89 94,00 98,94   56,53 78,23 95,00 

Os valores destacados em negrito indicam as relações mais fortes (Factor loading > 0,70).  

 

No período seco, o fator predominante (F1), explicou 79,89 % da 

variância total e relacionou positivamente MO, P-total e os metais Fe, Mn, Cr, Cu e 

Pb. A estação POT2 foi a que mais contribuiu para a formação desse fator (FIGURA 

8). Esses achados podem estar indicando a existência de fontes comuns para essas 

variáveis no médio estuário. A forte associação do P-total, Cr, Cu e Pb com os 

elementos conservativos Fe e Mn, que via de regra têm suas concentrações naturais 

relativamente elevadas, pode apontar F1 como uma componente de origem 

litogênica. Contudo, convém destacar que POT2 foi a estação onde detectou-se os 

valores mais elevados dos índices geoquímicos usados (QR, EF e Igeo), o que leva 

crer que o médio estuário esteja sendo mais provavelmente influenciado pela 

interação de fontes naturais e antropogênicas. Ademais a forte relação do nutriente 

P-total e dos metais supracitados com a MO, sugere que todas estas variáveis se 

acumulem nesse local pelo fato da estação POT2 estar imersa em uma zona de 

máxima turbidez.  

   O fator F2, por sua vez, explicou 14,11 % das variâncias dos dados e 

associou positivamente N-total com os metais Cd, Ni e Zn, sendo a estação POT3 

aquela que mais influenciou na formação dessa componente (FIGURA 8). A falta de 

dependência dessas variáveis com a fração inorgânica (finos) e orgânica (MO) dos 

sedimentos, aliada aos dados de Igeo, que indicaram contaminação (moderada ou 

forte) para esses metais (à exceção do Cd), sugere que o input desses elementos no 

baixo estuário esteja condicionado a fontes contaminantes locais de impacto 

significativo e contínuo, tais como: efluentes comerciais e industriais, esgotos e 

resíduos domésticos não tratados, além da atividade portuária. 

  Já o fator F3 extraído para o período seco não foi levado em 

consideração na discussão, uma vez que apresentou autovalor (TABELA 14) inferior 

ao estabelecido pelo critério de Kaiser, o qual inclui somente aquelas componentes 

cujos valores próprios sejam superiores a 1 (KAISER, 1960). 
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Figura 8 – PCA mostrando a influência das estações de amostragem na composição das 
componentes principais (Fator 1 x Fator 2) considerando os dados geoquímicos (MO, finos, nutrientes 
e metais) dos sedimentos amostrados no EJP e no estuário de referência durante o período seco e 
chuvoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No período chuvoso, por sua vez, o fator F1 explicou 56,53% das 

variâncias e correlacionou positivamente o teor de finos com os metais Fe, Mn, Cr, 

Cu e Pb. À semelhança do fator F1 extraído para o período seco, a estação POT2 

foi a que mais contribui para a formação desse eixo (FIGURA 8). Os dados dos 

índices geoquímicos apontam essa estação como a mais impactada, especialmente 

em relação ao Cu, cujo Igeo classificou POT2 como a estação mais fortemente-

extremamente contaminada. A contaminação aí se deu possivelmente como 

resultado da interação dos fatores naturais, explicado pelo forte loading obtido entre 

os elementos normalizadores e traços, com aportes antropogênicos.  

A diminuição do poder (percentual) de explicação da variância dos dados 

do período chuvoso (56,53%) em relação ao seco (79,89%), sugere que o reduzido 

balanço hídrico, responsável pelo acúmulo de metais no médio estuário e por 

caracterizar o fator F1 no período seco, esteja sendo alterado em razão da inversão 

do fluxo hídrico dos rios para o estuário e da drenagem superficial, os quais tendem 

se intensificar perante aos eventos chuvosos; e ocasionar maior dispersão e 

escoamento dos contaminantes por uma maior extensão estuarina. Apesar de os 

dados obtidos para os índices geoquímicos também esboçarem essa tendência 
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(TABELAS 10, 11 e 12), os metais relacionados no fator F1 (Fe, Mn, Cr, Cu e Pb), 

ocorreram invariavelmente em altas concentrações no médio estuário durante os 

dois períodos amostrais, muito possivelmente por causa da forte dependência em 

relação às frações orgânica (durante a seca) ou inorgânica (durante a chuva) dos 

sedimentos, o que reitera a evidência de contaminação por metais nessa seção 

estuarina.   

  O fator F2, por sua vez, explicou 21,70% das variâncias dos dados e 

relacionou positivamente Cd e Ni. A projeção gráfica ilustrada na FIGURA 8, 

demonstra que a estação POT1 foi a maior responsável para a composição desse 

eixo. Os dados podem estar indicando que a contaminação no alto estuário, durante 

o período de chuvas, não seja diretamente influenciada pela deposição de MO e de 

sedimentos finos e nem pela presença de elementos associados com partículas 

suspensas, tais como Cd e Ni, mas possivelmente pela ocorrência de outras classes 

contaminantes, uma vez que as concentrações obtidas para esses elementos foram 

relativamente baixas e que os valores do Igeo não ultrapassaram a classe 2 dos 

níveis preestabelecidos por Muller (1969).  

   O fator F3, por sua vez, foi responsável por 16,77% das variâncias e 

correlacionou positivamente a MO com N-total e o Zn. A projeção do fator plano 1x3 

(não ilustrada), permitiu identificar a estação POT3 como a principal contribuinte 

para a formação de F3.  Esse fator pode estar indicando que durante o período 

chuvoso o input de MO, N-total e Zn para os sedimentos do baixo estuário esteja se 

dando por meio do escoamento superficial urbano, bem como pelo eventual 

aumento do volume de efluentes sanitários da região e de esgotos domésticos que 

são lançados in natura em canais que confluem para essa seção do EJP. De acordo 

com Santos et al., (2013), essa é a seção do EJP com maior média anual de 

escoamento superficial (423,48 mm.ano-1) e de produção de sedimentos (5,12 

t/ha.ano), o que pode estar refletindo o maior grau de interferência antrópica na 

cobertura do solo às margens da parte baixa do EJP. 
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4.3 Quantificação dos contaminantes orgânicos  

 

4.3.1 Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

 

Os resultados das concentrações dos HPA e das razões diagnósticas 

determinados para os sedimentos superficiais das áreas estudadas estão 

apresentados na TABELA 15. As concentrações foram expressas através do 

somatório das concentrações dos 16 HPA parentais listados como prioritários pela 

Agência de Proteção Ambiental Norte-americana (USEPA, 1998). O somatório das 

concentrações dos HPA (∑HPA) também foi calculado e apresentado 

separadamente para os HPA de baixo peso molecular (∑HPA2-3), isto é, aqueles 

com 2 ou 3 anéis benzênicos, e os de alto peso molecular (∑HPA4-6), aqueles que 

possuem de 4-6 anéis fundidos.  

 
 
Tabela 15 – Concentrações (ng.g-1) de HPA e razões diagnósticas para estimativa de fontes obtidas 
para os sedimentos do EJP e do estuário de referência. 

POT1 POT2 POT3 REF1 REF2 POT1 POT2 POT3 REF1 REF2

Naftaleno* 54,2 55,4 85,2 20,3 16,5 51,8 65,4 160,8 21,6 9,7

Acenaftileno* <LD <LD 2,2 <LD <LD 3,2 <LD 4,1 <LD <LD

Acenafteno* <LD 12,7 9,2 <LD <LD 10,4 <LD 24,3 <LD <LD

Fluoreno* <LD 12,5 16,0 <LD <LD 3,7 19,5 21,9 <LD 4,1

Fenantreno* 11,4 37,0 37,2 2,8 4,7 14,2 22,5 98,3 2,3 2,1

Antraceno* 15,2 21,0 70,0 7,3 3,4 9,3 21,0 35,0 2,8 11,2

Fluoranteno 35,8 81,9 16,2 19,4 24,0 37,3 50,3 45,8 20,8 12,3

Pireno 15,3 28,5 32,9 17,3 21,3 27,5 28,4 85,8 13,5 11,7

Benzo(a)Antraceno 22,0 74,2 196,9 12,7 22,7 71,2 156,4 62,0 24,9 19,4

Criseno 21,7 124,3 246,0 19,2 9,9 121,4 219,1 114,4 13,2 15,5

Benzo(b)Fluoranteno 32,4 38,1 133,9 14,2 28,4 30,7 150,9 129,1 22,4 22,1

Benzo(k)Fluoranteno 125,7 239,7 220,8 9,9 26,6 37,3 121,9 125,0 19,9 129,5

Benzo(a)Pireno 96,7 127,1 61,8 6,7 18,8 106,6 114,0 96,2 15,4 16,2

Dibenzo(a,h)Antraceno 44,2 199,1 170,4 7,8 3,7 97,3 105,4 175,2 8,4 4,3

Indeno(c,d)Pireno 52,0 150,5 63,5 45,3 34,0 120,6 208,5 167,5 40,1 51,9

Benzo(g,h,i)Perileno 142,0 158,3 171,5 33,3 57,1 63,5 281,6 260,7 43,8 34,6

Ʃ-HPA 668,6 1360,3 1533,6 216,2 271,1 806,0 1564,8 1606,1 249,0 344,6

Ʃ-HPA2-3 80,8 138,6 219,8 30,4 24,5 92,6 128,4 344,4 26,7 27,1

Ʃ-HPA4-6 587,8 1221,7 1313,8 185,8 246,6 713,4 1436,5 1261,7 222,3 317,4

Fen/Ant 0,75 1,76 0,53 0,38 1,39 1,53 1,07 2,81 0,83 0,19

Flt/Pir 2,34 2,87 0,49 1,12 1,13 1,36 1,77 0,53 1,54 1,05

Ant/(Ant+Fen) 0,57 0,36 0,65 0,72 0,42 0,40 0,48 0,26 0,55 0,84

Flt/(Flt+Pir) 0,70 0,74 0,33 0,53 0,53 0,58 0,64 0,35 0,61 0,51

BaA/(BaA+Cri) 0,50 0,37 0,44 0,40 0,70 0,37 0,42 0,35 0,65 0,56

IcdP/(IcdP+BghiP) 0,27 0,49 0,27 0,58 0,37 0,66 0,43 0,39 0,48 0,60

* Indica composto de baixo peso molecular, isto é, com 2-3 anéis benzênicos.
Valores das razões diagnósticas destacados em negrito indica assinatura petrogênica.

Composto
Concentrações em ng.g

-1

Período Seco Período Chuvoso

Razões diagnósticas
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No EJP, a soma das concentrações dos 16 HPA parentais estudados 

(∑HPA) oscilou entre 668,6 – 1.533,6 ng.g-1 no período seco e entre 806,0 – 1.606,1 

ng.g-1 no período chuvoso, com valores levemente maiores sendo registrados nesse 

último período. Em ambos períodos, os valores da ∑HPA decresceram desde a foz 

do EJP (POT3>POT2>POT1), com uma discreta variação entre as estações POT2 e 

POT3, e praticamente declinaram à metade em POT1. Independentemente do 

período amostral, os valores da ∑HPA foram significativamente maiores nas 

amostras do EJP que nas amostras do estuário de referência (FIGURA 9).  

A ∑HPA2-3 acompanhou o padrão de distribuição da ∑HPA 

(POT3>POT2>POT1) nos dois períodos de coleta, sendo que suas concentrações 

declinaram gradativamente entre as estações amostrais e apresentaram uma 

acentuada amplitude temporal em POT3. O padrão decrescente em direção à 

montante do EJP é somente alterado quando se considera a ∑HPA4-6 obtida para o 

período chuvoso, a qual apresentou uma leve flutuação dos valores entre as 

estações POT2 e POT3, tendo sua distribuição espacial decrescendo de 

POT2>POT3>POT1 (FIGURA 9).  

Assim como o obtido para soma das concentrações dos 16 HPA 

parentais, os valores da ∑HPA2-3 e da ∑HPA4-6 foram mais significativos nas 

amostras do EJP que nas do estuário de referência. Desse modo, os resultados 

levam a crer que os sedimentos do EJP são influenciados pelo aporte de HPA, além 

das contribuições naturais (biossíntese, diagênese da MO, entre outras), sendo os 

compostos de baixo peso molecular encontrados mais significativamente nos 

sedimentos do baixo EJP e os de elevado peso molecular ocorrendo, 

expressivamente e sem muita distinção, nas porções média e baixa do estuário. 

Em termos de HPA totais (∑HPA), Tolosa e colaboradores (2004) 

classificaram como apresentando baixo grau de contaminação os sedimentos cujos 

valores da ∑HPA são inferiores a 100 ng.g-1. Em contrapartida, valores da ∑HPA 

acima de 1.000 ng.g-1 são característicos de zonas portuárias e industrializadas que 

recebem aporte crônico de HPA (BAUMARD et al., 1998), ao passo que valores 

superiores a 5.000 ng.g-1 são típicos de estuários severamente impactados 

(BUDZINSKI et al., 1997). Nas áreas estudadas, as estações POT2 e POT3 

encontraram-se com valores da ∑HPA superiores a 1.000 ng.g-1, sugerindo impacto 

por hidrocarbonetos poliaromáticos ao longo do médio e baixo EJP. Ambas estações 

estão inseridas nas proximidades de áreas impactadas pela ocupação urbana 
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desordenada, pela intensa frota veicular e atividade portuária, bem como também 

pela disposição de esgotos e efluentes diversos (domésticos, comerciais e 

industriais) (IDEMA, 2008b; IPEA, 2015; NATAL, 2015), que constituem fontes 

contaminantes de HPA. 

 

Figura 9 - Distribuição espacial das somas das concentrações (ng.g-1) dos HPA totais (∑HPA), e de 
baixo (∑HPA2-3) e alto peso molecular (∑HPA4-6) obtidas para os sedimentos do EJP e do estuário de 
referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os níveis da ∑HPA obtidos no presente estudo foram maiores ou 

similares aqueles obtidos para sedimentos de outras áreas estuarinas 

(CAVALCANTE et al., 2009; PIETZSCH; PATCHINEELAM; TORRES, 2010; SILVA 

et al., 2013; TOLOSA et al., 2004), porém inferiores aos níveis encontrados em 

estudos de regiões mais urbanizadas e com maior atividade industrial e portuária de 

outras partes do Brasil (BÍCEGO et al., 2006; MEDEIROS et al., 2005; WAGENER et 

al., 2010; WAGENER et al., 2012) e do Mundo (BIXIAN et al., 2001; STOUT; 

UHLER; EMSBO-MATTINGLY, 2004;  ZHENG et al., 2002) (TABELA 16).   
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Tabela 16 - Comparações das faixas de concentrações da HPA dos sedimentos superficiais obtidos 
para outras regiões do Brasil e do mundo. 

Local 
Faixa de 

Concentração (ng.g-1) 
Referência 

Nordeste do Brasil     

Complexo estuarino Jundia-Potengi (RN) 668 - 1606 Presente estudo 

Baía de Todos os Santos (BA) 42 - 4187 WAGENER et al (2010) 

Mundaú-Manguaba (AL) 29 - 223 SILVA et al (2013) 

Estuário do rio Ceará (CE) 3 - 2235 CAVALCANTE et al (2009) 

Estuário do rio Cocó (CE) 3 - 1859 CAVALCANTE et al (2009) 

Sul e Sudeste do Brasil     

Lagoa de Patos (RS) 38 - 11780 MEDEIROS et al (2005) 

Baía de Guaratuba (PR) 10 - 349 PIETZSCH et al (2010) 

Baía das Laranjeiras (PR) 4 - 89 MARTINS et al (2012) 

Sistema estuarino de Santos (SP) 22 - 68130 BÍCEGO et al (2006) 

Canal de São Sebastião (SP) 3 - 370 SILVA; BÍCEGO (2010) 

Baía de Guanabara (RJ) 96 - 153316 WAGENER et al (2012) 

Outras regiões do mundo     

Baía Chesapeake (EUA) 0,6 - 180 FANG; LEE; YU (2003) 

Porto de Portland (EUA) 860 - 20644 STOUT et al (2004) 

Daya Bay Hong Kong (China) 115 - 1134 ZHOU; MASKAOUI (2003) 

Mangue de Mai Po (China) 685 - 4680 ZHENG et al (2002) 

Estuário do rio Pearl (China) 323 - 21324  BIXIAN et al (2001) 

Mar Cáspio (Europa) 1 - 1600 TOLOSA et al (2004) 

Lago Laja (Chile) 46 - 359  QUIROZ et al (2005) 

 
 
 Os dados apresentados na TABELA 15 demonstram que todos os 16 

HPA foram detectados nas amostras do EJP. Considerando apenas as 

concentrações individuais dos 10 HPA de alto peso molecular (HPA4-6) obtidas nas 

áreas estudadas, verificou-se que o benzo(g,h,i)perileno (33,3 – 281,6 ng.g-1) foi o 

HPA com maior representatividade (14,5%). Em seguida, ocorreram o 

benzo(k)fluoranteno (9,9 – 239,7 ng.g-1), o indeno(c,d)pireno (34,0 – 208,5 ng.g-1) e 

o criseno (9,9 – 246,0 ng.g-1), com 12,3%, 10,8% e 10,5% de representatividade, 

respectivamente. Os demais HPA4-6 possuíram representatividade inferior a 10%. 

Dentre os 6 HPA de baixo peso molecular (HPA2-3), destacaram-se apenas o 

naftaleno (9,7 – 160,8 ng.g-1), o fenantreno (2,1 – 98,3 ng.g-1) e o antraceno (2,8 – 

70,0 ng.g-1), com representatividades de 6,3%, 2,7% e 2,3%, respectivamente. O 

acenaftileno e o acenafteno tiveram baixa representatividade e só foram detectados 

nas amostras do EJP. 

 Dessa forma, percebe-se que as amostras investigadas foram 

expressivamente dominadas pelos HPA4-6, que juntos somaram 87% do total de 

hidrocarbonetos quantificados. Tal predominância foi também evidenciada em 
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sedimentos de outros estudos (CAVALCANTE et al., 2009; FENG et al., 2016;  

PRAHL; CARPENTER, 1983) e pode ser justificada pela baixa solubilidade desses 

compostos, a qual tende a diminuir com o aumento da massa molecular, isto é, com 

o aumento do número de anéis benzênicos em sua estrutura química (NEFF, 1985; 

READMAN et al., 2002). Assim, a baixa solubilidade dos HPA4-6 na água (0,00026 – 

62 mg.L-1) e sua natureza hidrofóbica, avaliada pelo coeficiente de partição octanol-

água (Kow entre 5,2 – 6,5), podem ter conferido uma maior tendência de associação 

dos HPA às partículas sólidas dos sedimentos do EJP. Essas mesmas 

características fazem com que os HPA4-6 exibam elevada persistência nos 

sedimentos, com tempo de meia vida calculado em 0,6 – 5,2 anos (LEE et al, 1981; 

USEPA, 1998), fato este que também pode ter contribuído para detecção de altas 

concentrações dos HPA4-6 nos sedimentos do EJP. 

 Dados da literatura demonstram que, em geral, os HPA2-3 são 

considerados agudamente tóxicos e não-carcinogênicos, enquanto que os HPA4-6 

não são agudamente tóxicos para os organismos aquáticos, mas são mutagênicos e 

carcinogênicos (IARC, 2009; LAANE et al., 2006). Independentemente da massa 

molecular, os HPA compreendem um grupo especial de contaminantes orgânicos, 

devido ao seu potencial de dano toxicológico, cuja ocorrência nas matrizes 

ambientais está relacionada à coexistência de múltiplas fontes, face às diversas 

formas de introdução dos mesmos no ambiente, sendo os maiores registros em 

sedimentos identificados em áreas costeiras próximos a áreas urbanas e industriais 

(BENNER; GORDON, 1989; MIGUEL et al., 1998; YUNKER et al., 2002). 

 Em virtude da potencial toxicidade dos HPA, a USEPA (2003), além de 

elencar 16 HPA como poluentes prioritários em estudos de monitoramento nas 

diferentes matrizes ambientais, subdividiu-os em dois grupos principais segundo a 

temperatura na qual são formados: pirolíticos e petrogênicos. Os HPA pirolíticos 

constituem produtos da queima incompleta de combustíveis fósseis e biomassa, 

sendo introduzidos no ambiente aquático por meio da deposição atmosférica seca 

(precipitação direta de partículas em suspensão) e úmida (carreamento de gases e 

partículas pela precipitação chuvosa) (SABER; MAURO; SIRIVEDHIN, 2006; 

YUNKER; MACDONALD, 2003). Já os HPA petrogênicos são compostos oriundos 

do petróleo, combustíveis, lubrificantes e derivados, sendo introduzidos no ambiente 

aquático diretamente através de derramamentos de óleo, bem como através de 
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efluentes domésticos e industriais e do escoamento urbano (COLOMBO et al., 1989; 

LAW; BISCAYA, 1994; SABER; MAURO; SIRIVEDHIN, 2006; ZAKARIA et al., 2002).  

Fontes petrogênicas de hidrocarbonetos poliaromáticos contêm 

principalmente compostos de HPA2-3, enquanto que os HPA4-6 são gerados 

predominantemente através de fontes pirolíticas (processos de combustão) (TAM et 

al., 2001; YAN et al., 2009; YANG et al., 2008; YUNKER et al., 2002; WANG; 

FINGAS; PAGE, 1999). Dessa forma, a predominância de HPA4-6 em todas 

amostras analisadas no corrente estudo, sugere que os HPA presentes nos 

sedimentos do EJP tenham sua origem a partir de insumos preponderantemente 

pirolíticos. 

 Independentemente do período amostral e do grupo (peso molecular) dos 

HPA analisados, POT2 e POT3 foram as estações detentoras das maiores 

concentrações de HPA, justificadas pela influência de atividades antropogênicas aí 

existentes e pelos fortes indícios de contribuições mormente pirolíticas. Essas 

estações estão inseridas em áreas fortemente urbanizadas do EJP (IPEA, 2015), 

com elevada frota automobilística, estimada em cerca de 340 mil veículos 

distribuídos apenas na capital Natal (área de 171,1 Km2) (SEPLAN, 2014) a qual 

constitui uma fonte difusa de contaminação para a região, juntamente com a queima 

incompleta de combustíveis que são usados em navios e embarcações. Além disso, 

efluentes provenientes dos distritos industriais de Natal e Macaíba, e das ETE 

existentes na região (IDEMA, 2008a; NATAL, 2015), constituem fontes pontuais de 

hidrocarbonetos para o médio e baixo estuário. 

 Vários trabalhos têm demonstrado que a concentração de HPA é maior 

em locais próximos a centros urbanos onde ocorre intenso tráfego veicular e 

operações portuárias (CINCINELLI et al., 2007; LEE et al., 2001; MASIH et al., 

2010). Hanedar e colaboradores (2011), por exemplo, determinaram a concentração 

atmosférica de HPA e concluíram que a soma dos 16 compostos prioritários foram 

de 3 a 4 vezes maior em pontos urbanizados que em áreas rurais. Na matriz 

sedimentar, um estudo pioneiro sobre poluição por contaminantes orgânicos 

persistentes, realizado por Japenga e colaboradores (1987), atribuíram a presença 

de HPA nos sedimentos a atividades urbanas e industriais localizadas nas 

proximidades dos pontos de coleta. 

 À semelhança dos resultados obtidos no presente estudo, Cavalcante et 

al. (2009) concluíram que processos pirolíticos, decorrentes do grande fluxo 
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automobilístico, além da queima do carvão e madeira, constituíam as principais 

fontes antropogênicas de HPA para os sedimentos estuarinos de áreas urbanas de 

Fortaleza/CE. Mais recentemente esses resultados foram confirmados por 

Cavalcante e colaboradores (2012b), os quais atribuíram a poluição dos principais 

estuários da zona urbana da cidade à emissão e deposição atmosférica, sendo o 

escoamento urbano responsável pelo transporte de HPA para os corpos hídricos. 

Ainda em relação aos HPA na costa cearense, Buruaem et al. (2016) constataram 

que os sedimentos de áreas portuárias do Mucuripe e do Pecém são afetados por 

HPA decorrente da combustão do óleo proveniente do tráfico de embarcações de 

pesca, navios comerciais e industriais. 

 No presente trabalho, os dados obtidos para a ∑HPA2-3 mostraram que a 

estação POT3 foi onde se deu a maior contribuição por aportes petrogênicos, 

especialmente no período chuvoso, para o qual observou-se um pico da ∑HPA2-3. 

Esse fato pode estar presumindo que a introdução de hidrocarbonetos 

poliaromáticos no baixo EJP esteja ocorrendo por meio de derramamentos de 

combustíveis e operações rotineiras de descarga de embarcações, já que, por estar 

situada nas proximidades da zona portuária de Natal, a estação POT3 está 

condicionada a uma considerável frota náutica e atividades nesse setor 

(abastecimento, tancagem, oficinas), que se somam às contribuições pirolíticas aí 

também existentes, sobretudo decorrente da queima de combustíveis de 

embarcações.  

 Durante o período chuvoso, o aporte petrogênico no baixo EJP pode estar 

sendo acentuado em razão do escoamento superficial das áreas urbanas (ruas, 

oficinas, estacionamentos, etc) que se apresentam contaminadas por HPA 

provenientes de borracha residual dos pneus, de traços de combustíveis e de 

vazamentos de óleos lubrificantes usados em automóveis. Muitos estudos nesse 

sentido têm demonstrado que em núcleos urbanos quantidades substanciais de HPA 

podem ser descarregadas via águas de escoamento superficial, constituindo uma 

importante fonte (difusa) de contaminação (MARTINS et al., 2007; NEFF, 1985; 

YUNKER et al., 2002; WANG; FINGAS; PAGE, 1999). 

 Considerando apenas a ∑HPA4-6 obtida para a estação POT3, verificou-

se uma ligeira diferença sazonal dos seus valores a favor do período seco (1.313,8 – 

1.261,7 ng.g-1). Durante esse período, o aumento gradual da ∑HPA4-6 em direção a 

foz do EJP pode estar refletindo contribuições pirolíticas resultantes da existência do 
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fluxo veicular e de embarcações no baixo EJP, que durante os meses de verão se 

elevam para atendar necessidades turísticas e de lazer locais. Dados da SEPLAN 

(2014) informam que o fluxo turístico no RN é de aproximadamente 2,5 milhões de 

turistas, com a maior parte deste fluxo concentrado na cidade do Natal e nos meses 

de verão, o que pode ter contribuído para intensificar as emissões de HPA pirolíticos 

e, possivelmente, acelerar sua deposição no EJP durante a estiagem.  

 Apesar das concentrações absolutas dos HPA fornecerem informações 

sobre a qualidade das amostras ambientais e darem indicações das fontes de 

contaminação, a complexidade química dos sedimentos e a variedade de fontes 

contaminantes existentes em regiões costeiras torna a avaliação ambiental uma 

tarefa difícil. Nesse sentido, o caminho menos subjetivo para investigar as fontes dos 

HPA pode ser realizado aplicando razões diagnósticas baseadas na estabilidade 

relativa dos HPA, a qual é calculada a partir do calor de formação de compostos 

com mesmo peso molecular (isômeros) (YUNKER et al., 2002).  

 Considerando que a estabilidade termodinâmica do fenantreno é maior 

que a do seu isômero antraceno, a razão Fen/Ant é frequentemente empregada para 

diferenciar fontes no ambiente, onde razões <10 são indicativas de HPA de origem 

pirolítica e razões >10 são reportadas para indicar HPA de origem petrogênica 

(BUDZINSKI et al., 1997; BAUMARD et al., 1998). Conforme pode ser visualizado na 

TABELA 15, os valores obtidos para essa razão foram <10 em todas estações de 

coleta, indicando que a assinatura de HPA nos sedimentos investigados se dá por 

meio de aportes predominantemente pirolíticos. 

 Devido a diferença nos calores de formação entre fluoranteno e pireno 

(20,6 kcal.mol-1) ser maior que entre fenantreno e antraceno (5,5 kcal.mol-1), a razão 

Flt/Pir é mais robusta para distinguir entre as fontes pirolíticas (razão >1) e 

petrogênicas (razão <1) (HERNDON, 1995; SICRE; MARTY; SALIOT, 1987).  Essa 

razão demonstrou que a estação POT3 apresentou fonte primária proveniente de 

processos predominantemente petrogênicos, enquanto que nas demais estações 

houve a prevalência de contribuições de processos pirolíticos. Assinaturas 

petrogênicas de hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos também foram igualmente 

encontradas nos sedimentos da parte baixa do EJP, respectivamente, por Queiroz 

(2011) e Carrascoza (2011). 

A razão Ant/(Ant+Fen) também permite avaliar as contribuições de fontes 

pirolíticas e petrogênicas (YUNKER et al., 2002). Valores >0,1 são reportados para 
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indicar assinatura pirolítica, enquanto valores <0,1 indicam assinatura petrogênica. 

Conforme demonstrado na TABELA 15, os valores obtidos para essa razão 

indicaram que os HPA presentes nos sedimentos de todas as estações possuem 

aporte oriundo da queima incompleta da MO ou de combustíveis fósseis, isto é, 

assinatura pirolítica. 

A razão Flt/(Flt+Pir), proposta por Yunker e colaboradores (2002), por sua 

vez, determina que valores <0,4 são característicos de aportes de petróleo e 

derivados, ao passo que valores >0,5 são constatados em sedimentos com HPA 

originados por pirólise. Valores intermediários (0,4 - 0,5) indicam combustão de 

petróleo. Com base nessa razão, pode-se admitir que os HPA presente nos 

sedimentos da estação POT3 foram originados por contribuições petrogênicas, o 

que pode ser indicativo de vazamentos acidentais de óleos e combustíveis veicular 

(automóveis e embarcações), de despejos de esgotos e efluentes e da drenagem 

superficial urbana na região do baixo EJP. Os HPA detectados nas demais estações 

de amostragem foram principalmente originados por meio da queima incompleta de 

combustíveis ou de biomassa (contribuições pirolíticas). É importante aqui destacar 

que a predominância de um aporte em relação ao outro numa determinada estação 

amostral, não descarta a possibilidade de aportes múltiplos (inclusive biogênicos). 

As razões entre os isômeros BaA/(BaA+Cri) e IcdP/(IcdP+BghiP), também 

propostas por Yunker et al (2002), apontaram a origem dos HPA de todas amostras 

analisadas como sendo provenientes primordialmente de processos pirolíticos. Com 

base nessa última razão, valores <0,2 são característicos de aportes petrogênicos, 

enquanto que valores >0,5 são indicativos de que os HPA têm origem a partir da 

combustão de carvão. Valores intermediários (0,2-0,5) indicam combustão de 

petróleo. À semelhança, a razão BaA/(BaA+Cri), também é usada para distinguir 

entre fontes petrogênicas (razão<0,2) e pirolíticas (razão>0,35). 

 Com o intuito de melhor definir as origens dos HPA presentes nos 

sedimentos das áreas estudadas, foram plotados diagramas cruzados com os 

valores das razões isoméricas entre as concentrações dos HPA. A FIGURA 10 

mostra os cruzamentos entre as razões Fen/Ant x Flt/Pir e entre Ant/(Ant+Fen) x 

Flt/(Flt+Pir) para as amostras de sedimentos analisadas. Apesar do cruzamento das 

razões diagnósticas BaA/(BaA+Cri) e IcdP/(IcdP+BghiP) terem apontado que a 

origem dos HPA no EJP se deu a partir de processos pirolíticos, elas não foram 
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exibidas num diagrama cruzado, já que são usadas em estudos ambientais com 

menor frequência para estimar as fontes de hidrocarbonetos.  

 Levando-se em consideração as razões cruzadas Fen/Ant x Flt/Pir e 

Ant/(Ant+Fen) x Flt/(Flt+Pir), verificou-se que os HPA presentes nas amostras POT1 

e POT2, bem como nas amostras do estuário de referência, foram confirmadas 

como provenientes principalmente de fontes pirolíticas (FIGURA 10). Entretanto, os 

HPA presentes nos sedimentos da estação POT3 foram provenientes de fontes 

mistas (Fen/Ant<10 x Flt/Pir<1 e Ant/Ant+Fen>0,1 x Flt/Flt+Pir<0,4), sendo esse 

comportamento típico de regiões inseridas em centros urbanos ou áreas portuárias 

onde o aporte de HPA é corriqueiramente oriundo de múltiplas fontes, tais como 

emissões veiculares e industriais, combustão de derivados de petróleo e do carvão, 

e escoamento urbano (COLOMBO et al., 2006; LIU et al., 2005; TAM et al., 2001; 

VANE; HARRISON; KIM, 2007; YIM et al., 2005). Os dados obtidos no presente 

trabalho corroboram com os resultados de estudos prévios realizados por Queiroz 

(2011) e Carrascoza (2011), as quais também identificaram em trechos do EJP a 

existência de misturas de fontes de hidrocarbonetos relacionadas a combustíveis e 

produtos de combustão de compostos orgânicos. 

 

Figura 10 - Diagrama cruzados das razões Fen/Ant versus Flt/Pir e Flt/(Flt+Pir) versus Ant/(Ant/Fen) 
para as amostras de sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi e de Galinhos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados das análises multivariadas obtidos para os HPA e para as 

propriedades sedimentológicas (MO e finos), estão sumarizados na TABELA 17. A 

análise fatorial reorganizou os dados originais e criou três principais fatores que, 
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juntos, explicaram 99,22% e 96,24% da variância total dos dados originais obtidos 

para a primeira e segunda campanha, respectivamente.  

 

Tabela 17 - Autovalores e autovetores obtidos por PCA usando dados do teor de MO, finos, 
e HPA obtidos para os sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi no período seco e chuvoso.  

Variável 
Período seco 

 
Período chuvoso 

Fator 1 Fator 2 Fator 3   Fator 1 Fator 2 Fator 3 

MO 0,1110 0,8623 0,4507   0,2501 0,7780 0,3205 

Finos 0,4243 0,9029 -0,0215   0,3298 0,0292 0,9215 

HPA2-3               

Naftaleno 0,7596 0,2005 0,6138   0,3274 0,9015 0,2749 

Acenaftileno 0,9958 -0,0818 0,0417   0,1543 0,9012 -0,2491 

Acenafteno 0,5020 0,6373 0,2047   0,0726 0,9848 -0,0014 

Fluoreno 0,7755 0,6050 0,1723   0,5630 0,5103 0,6474 

Fenantreno 0,6472 0,6693 0,3642   0,1630 0,9218 0,3467 

Antraceno 0,9683 0,0798 0,2269   0,3305 0,7176 0,6096 

HPA4-6               

Fluoranteno -0,3456 0,8592 0,3772   0,8801 0,4507 0,1296 

Pireno 0,7910 0,5930 -0,0533   0,1959 0,9402 0,2772 

Benzo(a)Antraceno 0,9667 0,2215 0,1266   0,9617 -0,0950 0,2544 

Criseno 0,9154 0,3633 0,1594   0,9690 0,1062 0,2090 

Benzo(b)Fluoranteno 0,9825 0,0230 0,1589   0,6934 0,3521 0,5960 

Benzo(k)Fluoranteno 0,5340 0,6135 0,5818   0,0885 0,1291 0,9361 

Benzo(a)Pireno 0,0093 0,5838 0,8114   0,8905 0,3885 -0,0069 

Dibenzo(a,h)Antraceno 0,5613 0,7404 0,3608   0,5932 0,7820 0,1653 

Indeno(c,d)Pireno -0,0027 0,9380 0,3061   0,8711 0,3326 0,3570 

Benzo(g,h,i)Perileno 0,5274 0,3807 0,7542   0,6818 0,4158 0,5663 

Autovalores 12,71 4,03 1,10   12,14 3,26 1,91 

(%) Total da variância 70,66 22,41 6,14   67,49 18,13 10,61 

(%) Variância acumulada 70,66 93,07 99,22   67,49 85,63 96,24 

Os valores destacados em negrito indicam as relações mais fortes (Factor loading > 0,70).  

 

 O fator predominante extraído para o período seco (F1) explicou 70,66 % 

da variância total e relacionou positivamente metade dos HPA prioritários, sendo 4 

deles de baixo peso molecular (naftaleno, acenaftileno, fluranteno e antraceno) e 4 

de alto peso molecular (pireno, benzo(a)antraceno, criseno e benzo(b)fluoranteno). 

Os dados da PCA demonstram que a estação POT3 foi a que mais contribuiu para a 

formação dessa componente, confirmando a origem mista (pirolítica e petrogênica) 

dos HPA no baixo estuário, a qual também foi identificada por meio das razões 

diagnósticas contendo os isômeros fluoranteno e pireno (FIGURA 10). A baixa 

associação (loading <0,70) entre as propriedades sedimentológicas e os HPA 

listados nesse fator sugere que o tamanho dos grãos dos sedimentos e a MO não 

sejam os fatores determinantes para a deposição desses compostos no baixo EJP e 

indica que a contaminação dos sedimentos nessa região possa ser governada mais 
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predominantemente por insumos antropogênicos do que por processos naturais. A 

fraca associação entre estas variáveis também sugere, ao menos em parte, que os 

HPA relacionados nesse fator possam ser advindos da deposição atmosférica seca, 

isto é, da precipitação direta de partículas em suspensão. 

 

Figura 11 – PCA mostrando a influência das estações de amostragem na composição das 
componentes principais (Fator 1 x Fator 2 e Fator 1 x Fator 3) considerando os dados da MO, finos e 
HPA obtidos para os sedimentos do EJP e do estuário de referência durante o período seco e 
chuvoso. 
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 O fator F2, por sua vez, explicou 22,41 % da variância dos dados e 

associou positivamente as frações inorgânica (finos) e orgânica (MO) do sedimento 

com os HPA4-6 fluoranteno, dibenzo(a,h)antraceno e indeno(c,d)pireno, sendo a 

estação POT2 aquela que mais contribuiu para a formação dessa componente 

(FIGURA 11). Uma vez que apenas alguns dos HPA de elevada massa molecular 

estiveram correlacionados nesse eixo, o fator F2 pode estar refletindo a 

predominância de contribuições pirolíticas (natural e/ou antropogênica) na porção 

média do EJP. Achado esse que também é concordante com os dados obtidos para 

as razões diagnósticas utilizadas. A forte relação desses compostos com o teor de 

finos e MO encontrada para o médio estuário, ainda sugere que estas variáveis 

possam estar atuando como geosorventes para os HPA4-6 durante o período em que 

o balanço hídrico do EJP encontra-se reduzido. 

 Já o fator F3 explicou 6,14 % dos dados e relacionou positivamente 

apenas benzo(a)pireno e benzo(g,h,i)perileno. A projeção gráfica do fator plano 1x3 

demonstra que a estação POT1 foi a responsável para geração dessa componente, 

indicando a presença desses compostos nos sedimentos do alto estuário e 

sinalizando um discreto aporte pirolítico. Esses achados são coerentes com as 

concentrações individuais obtidas para esses hidrocarbonetos (TABELA 17), as 

quais apresentaram-se com teores relativamente elevados em POT1. Como o 

tráfego veicular (terrestre e aquático) nessa região é reduzido, é provável que a 

origem desses compostos tenha aí também se dado por meio de processos 

biogênicos. Entretanto, o aporte pirolítico no alto estuário, mesmo que de modo 

incipiente, pode ser atribuído à combustão incompleta da biomassa vegetal de áreas 

agricultáveis, que se encontram estabelecidas nessa região (IBGE, 2014), ou à 

deposição de material atmosférico produzido na Grande Natal. 

Durante o período chuvoso, o fator F1 explicou 67,49% dos dados e 

associou positivamente apenas os seguintes HPA4-6: fluoranteno, 

benzo(a)antraceno, criseno, benzo(a)pireno e dibenzo(a,h)antraceno; sugerindo que 

F1 esteja mais relacionado a fontes derivadas da queima incompleta de 

combustíveis fósseis ou de MO. De acordo com a projeção gráfica da PCA, a 

estação POT2 foi a que mais contribuiu para a formação desse fator (FIGURA 11), o 

que confirma a predominância de aportes pirolíticos no médio estuário, como 

também foi observado para o período seco.  
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Explicando uma variância total de 18,13% dos dados, o fator F2 

relacionou positivamente a MO com praticamente todos HPA2-3 (naftaleno, 

acenaftileno, acenafteno, fluranteno e antraceno) e com pireno e 

dibenzo(a,h)antraceno, sendo a estação POT3 a principal responsável pelo 

composição desse eixo. Da mesma forma que no período seco, os dados mostram 

que o baixo estuário parece ser a seção com maior evidência de insumos 

petrogênicos, sendo ela notavelmente caracterizada pela influência de fontes mistas 

de HPA, possivelmente resultantes de emissões veiculares e industriais, de 

manobras portuárias e derramamentos acidentais, bem como também pela 

disposição de efluentes e pelo escoamento superficial urbano. Esses dados são 

consistentes com os resultados encontrados para as razões isoméricas, as quais 

também evidenciaram a ocorrência de fontes mista nessa porção do EJP. 

O fator F3 explicou 10,61% da variância total dos dados e integrou 

apenas o teor de finos com o hidrocarboneto benzo(k)fluoranteno, sendo POT1 a 

estação mais determinante para formação desse fator (FIGURA 11). Uma vez que 

POT1 se comportou como a estação mais arenosa (82,5%) (TABELA 17), a extração 

dessa componente pode estar na verdade indicando que o tamanho dos grãos dos 

sedimentos do alto estuário constitua um fator limitante para a deposição da maior 

parte dos hidrocarbonetos. Estudos nesse sentido demonstram que não há 

favorecimento da associação entre os hidrocarbonetos e a fração inorgânica do 

sedimento quando a granulometria excede 80% de areia, mesmo que seja em 

sedimentos de áreas com entrada contínua de contaminantes (ZANARDI, 1996). 

De forma geral, os resultados obtidos para os HPA, incluindo a 

determinação das concentrações absolutas, a aplicação das razões diagnósticas 

para estimativa de fontes e as análises multivariadas, sugerem a ocorrência de 

fontes contaminantes no médio e baixo EJP decorrentes majoritariamente de 

processos pirolíticos associados à atividades situadas no seu entorno, como intenso 

tráfego rodoviário, constante tráfego de embarcações e instalações industriais. 

Contribuições sobrepostas de fontes pirolíticas e petrogênicas de HPA foram 

encontradas mais claramente na porção baixa do EJP. Por não haver atividades 

com petróleo bruto na região, acredita-se que o aporte petrogênico esteja aí 

relacionado a presença de óleos lubrificantes, combustíveis e produtos derivados de 

petróleo, que chegam até o EJP pelo escoamento pluvial das áreas urbanas, pelo 

tráfego e lavagem de embarcações e tanques, ou pelos derramamentos acidentais 
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de combustíveis durante as operações portuárias. É importante ressaltar que o 

contexto ambiental em que o EJP está inserido justifica a presença potencial de 

insumos pirolíticos e petrogênicos de natureza antropogênica nos seus sedimentos.  

 

4.3.2 Pesticidas 

 

 No presente trabalho, a análise dos pesticidas considerou 14 diferentes 

princípios ativos, distribuídos em 7 classes químicas, que durante os procedimentos 

analíticos foram eluídos na fração F2 ou F3. Dentre os pesticidas eluídos em F3 

foram considerados 6 classes (e 9 princípios ativos): carbamato (carbofurano), 

isoftalonitrila (clorotalonil), anilida (propanil), cloroacetanilida (metolacloro), triazina 

(atrazina e ametrina) e organofosforado (metil paration, malationa e clorpirifós). Já 

entre os analitos eluídos na fração F2 foi considerada uma única classe, a dos 

piretroides, que contou com 5 princípios ativos: bifentrina, permetrina, ciflutrina, 

cipermetrina e deltametrina. Quanto à classificação em relação ao organismo-alvo 

considerou-se 1 fungicida (clorotalonil), 4 herbicidas (atrazina, propanil, ametrina e 

metolacloro) e 9 inseticidas, sendo 4 deles de natureza química diversa 

(carbofurano, metil paration, malationa, clorpirifós) e 5 piretroides. 

 Dos 14 princípios ativos estudados, 12 deles foram identificados e 

quantificados nas áreas em estudo. O fungicida clorotalonil e o herbicida metolacloro 

não foram detectados em nenhuma das amostras. Os princípios ativos carbofurano, 

atrazina, propanil, metil paration, bifentrina e deltametrina só foram detectados nas 

amostras do EJP. Enquanto que os pesticidas ametrina, malationa, clorpirifós, 

permetrina, ciflutrina e cipermetrina foram ubíquos, sendo, portanto, também 

detectados no estuário de referência. 

 No que tange a distribuição espacial de cada um dos compostos foi 

verificado que os pesticidas metil paration, ametrina, malationa, clorpirifós, bifentrina 

e deltametrina tiveram, independentemente do período de amostragem, seus 

maiores níveis na estação POT1. Para os demais compostos, as maiores 

concentrações individuais oscilaram alternadamente entre as diferentes estações 

amostrais. 
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Tabela 18 – Concentrações (ng.g-1) obtidas para os pesticidas nos sedimentos do EJP e do estuário 
de referência durante o período seco e chuvoso. 

POT1 POT2 POT3 REF1 REF2 POT1 POT2 POT3 REF1 REF2

Carbofurano 8,4 13,9 2,1 <LD <LD 2,9 1,4 <LD <LD <LD

Atrazina 0,3 0,8 <LD <LD <LD 1,6 0,4 0,1 <LD <LD

Clorotalonil <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD

Propanil 0,3 <LD <LD <LD <LD 0,5 0,9 <LD <LD <LD

Metil paration 8,5 5,2 <LD <LD <LD 13,1 10,1 4,3 <LD <LD

Ametrina 88,0 78,1 15,3 18,3 11,2 114,7 78,8 39,5 30,0 26,8

Malationa 8,3 3,5 4,9 2,9 2,3 17,8 8,7 4,8 4,0 1,9

Metolacloro <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD

Clorpirifós 18,7 14,4 13,2 0,9 3,0 28,2 13,5 24,2 3,4 6,9

Bifentrina 78,6 3,0 30,1 <LD <LD 36,3 8,6 4,6 <LD <LD

Permetrina 67,1 55,0 57,1 4,4 16,0 152,8 58,1 166,0 20,4 17,6

Ciflutrina 139,4 101,9 30,6 15,0 4,9 113,6 125,0 36,6 12,3 11,6

Cipermetrina 152,1 182,2 154,7 15,8 16,5 155,1 199,7 300,3 23,2 14,6

Deltametrina 55,00 <LD 52,60 <LD <LD 66,50 12,6 57,70 <LD <LD

ƩPesticidas (ƩPest) 624,7 457,9 360,6 57,4 53,9 703,1 517,8 638,2 93,4   79,4 

ƩPiretroides (ƩPiret) 492,2 342,1 325,1 35,3 37,3 524,3 404,0 565,2 55,9 43,8

ƩNão piretroides (ƩNPiret) 132,5 115,8 35,5   22,1 16,5 178,8 113,8 72,9   37,5   35,6 

F2

Compostos
Concentrações em ng.g

-1

Período Seco Período Chuvoso

F3

 

 

No EJP, a soma das concentrações dos 14 pesticidas analisados (∑Pest) 

variou entre 360,6 - 624,7 ng.g-1 durante a campanha seca e entre 517,8 - 703,1 

ng.g-1 durante a chuvosa (TABELA 18). Foi observado um gradiente decrescente da 

∑Pest em direção à desembocadura do EJP (POT1>POT2>POT3). Exceção a esse 

gradiente fez-se a estação POT3, que durante a campanha chuvosa, além de 

apresentar uma considerável amplitude na ∑Pest, exibiu níveis de pesticidas superior 

a POT2 (POT1>POT3>POT2) (FIGURA 12). De modo geral, a ∑Pest das amostras do 

EJP apresentou-se de 6 a 11 ordens de magnitude maior que as amostras do 

estuário de referência. 

Ao se considerar apenas os 5 inseticidas piretroides (eluídos em F2), 

pode-se perceber que a soma de suas concentrações (∑Piret) seguiram praticamente 

o mesmo padrão de distribuição do somatório dos pesticidas e que seus valores 

contribuíram sobremaneira para essa quantificação (FIGURA 12). Novamente, POT3 

fez-se exceção a essa distribuição durante as chuvas; sendo que, nesse caso, a 

referida estação passou a exibir valor da ∑Piret mais elevado que aqueles registrados 

nas estações do alto e do médio estuário (POT3>POT1>POT2). Em ambas as 

campanhas de amostragem, as estações do EJP apresentaram níveis de pesticidas 

piretroides (∑Piret) bem mais expressivos, cerca de 9-14 ordens de grandeza maior, 

que as estações do local de referência.  
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Figura 12- Distribuição espacial da soma das concentrações (ng.g-1) dos pesticidas. (∑Piret = soma das 
concentrações dos pesticidas piretroides; ∑Npiret = soma das concentrações dos pesticidas não 
piretroides).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em todos os casos (∑Pest, ∑Piret, ∑Npiret), os valores obtidos durante o 

período chuvoso foram superiores ao período seco, o que pode está demonstrando 

contaminação química do EJP a partir da drenagem superficial ocasionada pelos 

eventos chuvosos. Esses achados são concordantes com os dados obtidos por 

vários autores, os quais vêm demonstrando que as maiores rotas de dispersão de 

pesticidas para ambientes aquáticos são o escoamento superficial e a drenagem 

(DELGADO-MORENO et al., 2011; DELLAMATRICE; MONTEIRO, 2014; QUEIROZ 

et al., 2011). Marques e colaboradores (2007), por exemplo, constataram que a 

elevação dos níveis de pesticidas nas amostras de água de escoamento superficial 

na bacia hidrográfica do Rio Ribeira (SP), em períodos chuvosos, se dava quando a 

pluviosidade excedia 300 mm. A quantidade de chuvas também foi encontrada como 
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a principal causa de contaminação por pesticidas no rio Poxim (SE) (BRITTO et al., 

2012). 

Os dados do presente trabalho demonstraram que as amostras 

investigadas são dominadas pelos inseticidas piretroides, que juntos somam 78,8% 

do total de pesticidas quantificados. Tal predominância pode ser justificada pelas 

características físico-químicas desses compostos, os quais possuem elevada 

persistência no ambiente, alta hidrofobicidade (Kow entre 4,6 – 6,6) e baixa 

solubilidade em água (0,0002 – 0,2 mg.L-1), comparativamente aos outros pesticidas 

analisados. Ademais, a maioria dos estudos sobre a presença de piretroides em 

matrizes ambientais destaca o sedimento como o local de acúmulo desses 

pesticidas, que, em geral, estão em maior concentração que na água (SPURLOCK 

et al., 2005). 

Segundo Laabs e colaboradores (2002), além das propriedades físico-

químicas, outros fatores que afetam o destino dos pesticidas no sedimento estão 

relacionados a sua forma de uso, a quantidade lançada e as características 

ambientais. Apesar da carência de dados na literatura que versam sobre a 

ocorrência de pesticidas no EJP, acredita-se que, da mesma forma que em outras 

regiões do Brasil e do mundo (LI et al., 2011; SANTOS; AREAS; REYES, 2007; 

WESTON et al., 2016), os piretroides sejam nessa área os inseticidas mais 

amplamente utilizados. De acordo com Santos e colaboradores (2007), essa 

condição dos piretroides decorre da sua efetividade contra um largo espectro de 

insetos e das baixas quantidades necessárias para exercerem sua ação.  

Todavia, em virtude das vantagens de seu uso, os piretroides passaram a 

ter sua produção e consumo aumentado e ampliado para outros fins, além da 

agricultura, levando, consequentemente, a uma maior disposição desses compostos 

no ambiente e maior exposição de organismos não alvos aos seus efeitos tóxicos 

(SANTOS; AREAS; REYES, 2007). Além disso, a incorporação da classe dos 

piretroides como uso inseticida, em razão da substituição de alguns princípios ativos 

que tiveram seu uso restringido ou banido no Brasil, devido ao efeito residual no 

ambiente e à toxicidade, como é o caso dos organoclorados e do organofosforado 

metil paration (ANVISA, 2015), também pode ter contribuído para uma maior 

disposição desses pesticidas em toda extensão do EJP. 

 Os dados indicaram ainda que, durante a campanha chuvosa, POT3 foi a 

estação mais fortemente influenciada pela presença de piretroides. No período das 
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chuvas, os níveis desses pesticidas em POT3 superou os valores obtidos nas 

demais estações amostrais (FIGURA 12). Ao analisar somente a soma das 

concentrações dos pesticidas não piretroides (∑NPiret), percebe-se que o valor obtido 

em POT3 foi levemente maior (apenas 2 ordens de grandeza) que aqueles 

encontrados para as estações de referência, o que reforça a ideia de que os 

piretroides sejam os principais responsáveis pela composição do elevado nível da 

∑Pest, especialmente nessa seção estuarina. 

 Considerando que os piretroides compõem atualmente a principal classe 

química de pesticidas com aplicações domissanitárias e em locais públicos de áreas 

urbanas (CARNEIRO et al., 2012) e que a estação POT3 permeia a seção mais 

densamente povoada do EJP, na ordem de 4.696,5 hab/km² (IPEA, 2015), é 

razoável admitir que os piretroides presentes nos sedimentos dessa porção sejam 

mais possivelmente procedentes de práticas relacionadas à desinfestação de 

domicílios e de áreas urbanas (campanhas de saúde públicas, dedetização, 

veterinária, campina química, jardinagem) que de práticas ligadas à agricultura.  

 Esses achados corroboram dados apresentados em vários estudos, os 

quais demonstram que em rios inseridos em zonas urbanas há maior frequência de 

detecção de pesticidas piretroides, maiores níveis de concentração de princípios 

ativos e maiores toxicidades em sedimentos, comparados a rios situados em áreas 

rurais (DING et al., 2010; LI et al., 2011; WANG; LI; YOU, 2012). Li e colaboradores 

(2011), por exemplo, observaram que os sedimentos de áreas populosas e 

urbanizadas do rio Pearl na China apresentaram mais resíduos desses inseticidas 

do que as áreas agrícolas menos populosas. Seus resultados sugeriram ainda que o 

aumento no acúmulo de piretroides no sedimento seja proveniente da mudança dos 

padrões de aplicação e da elevada urbanização, tal como ocorre na região 

metropolitana de Natal.  

 No Brasil, pesticidas piretroides (cipermetrina) e organofosforados 

(malationa),  além de organoclorados (hexaclorociclohexano e heptacloro) também 

foram correlacionados com áreas densamente povoadas, respectivamente, da bacia 

do rio Ceará/CE e do rio Ipojuca/PE, ambos no Nordeste do país, sendo o uso em 

programas de saúde pública, tal como campanhas de combate à dengue, 

considerado o maior causador da contaminação (ARAUJO et al., 1998; DUAVÍ et al., 

2015). 
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 Seja qual for a forma de aplicação dos piretroides nos domicílios, 

peridomicílios e em locais públicos de áreas urbanas, seus resíduos são 

frequentemente transportados por bueiros ou cursos de água oriundos do deflúvio 

superficial (DIAMOND; HODGE, 2007; GUO; KELLEY; GOH, 2007), podendo atingir 

os ambientes aquáticos urbanos por meio de fontes difusas. Conforme relatado por 

(WITTMER et al., 2011), o deflúvio de pesticidas urbanos pode inclusive exceder o 

escoamento agrícola devido ao crescente uso dessas substâncias nas áreas 

urbanas.  

 Considerando apenas as concentrações individuais dos piretroides 

obtidas nas áreas estudadas, verifica-se que a cipermetrina (14,6 – 300,3 ng.g-1) foi 

o pesticida com maior representatividade (33,9%). Em seguida, ocorreram a 

permetrina (4,4 – 166,0 ng.g-1) e a ciflutrina (4,9 – 139,4 ng.g-1), com 17,1% e 16,5% 

de representatividade, respectivamente. A deltametrina (<LD – 66,50 ng.g-1) e a 

bifentrina (<LD – 78,6 ng.g-1), com, respectivamente, 6,8% e 4,5% de 

representatividade, por sua vez, ocorreram apenas nas amostras do EJP. 

 Resultados semelhantes foram alcançados por Li e colaboradores (2011), 

os quais demonstraram que a cipermetrina foi o piretroide mais frequentemente 

detectado em sedimentos de rios de áreas populosas da China, contribuindo com 

55,7% das concentrações medidas. Ainda, de acordo com esses autores, a 

permetrina foi o segundo ingrediente mais representativo (16,7%), enquanto que os 

demais piretróides, embora detectáveis, apresentaram concentrações relativamente 

baixas. Análises ecotoxicológicas também mostraram que a cipermetrina foi o 

principal contribuinte para a toxicidade sobre organismos bentônicos em sedimentos 

do lago Chaohu na China (WANG; LI; YOU, 2012).  

 Por outro lado, estudos conduzidos por Weston et al. (2016) em rios da 

Califórnia (EUA) apontaram que a cipermetrina obteve frequência de detecção e 

concentrações relativamente menores que a bifentrina e permetrina. Li et al (2011) 

atribuiu diferenças na ocorrência de piretroides em sedimentos chineses e norte-

americanos à preferência no uso de inseticidas. Com preço relativamente baixo, a 

cipermetrina, por exemplo, foi um dos insecticidas piretróides mais utilizados na Ásia 

(WHITTLE, 2010), o que segundo Li e colaboradores (2011) resultou num elevado 

acúmulo desse pesticida nos sedimentos de rios chineses. 

 Em todo caso, esses dados são bastante úteis para demonstrar que a 

classe dos piretroides, independentemente do ingrediente ativo considerado, 



179 
 

desponta como potencial classe de contaminantes de corpos hídricos em diferentes 

partes do mundo. No Brasil, o processamento de dados do IBAMA relativos à 

comercialização em 2010 permitiu identificar que a cipermetrina foi o segundo 

ingrediente ativo no ranking de comercialização do Brasil, ficando atrás apenas do 

glifosato e seus sais (IBAMA, 2010). O comportamento desse princípio ativo no solo 

e a sua destinação para o ambiente aquático merecem preocupação, uma vez que 

muitos trabalhos encontraram que resíduos de cipermetrina em corpos hídricos pode 

ser altamente tóxico para organismos invertebrados e aves (DING et al., 2010; 

HOLMES et al., 2008; LAO et al., 2010). 

Considerando as concentrações individuais obtidas nos dois estuários e 

somente os analitos eluídos na fração F3, percebe-se que o herbicida ametrina (11,2 

– 114,7 ng.g-1) foi o composto que exibiu maior representatividade, com 14,5% do 

total de pesticidas analisados; o quarto mais representativo ao se considerar todos 

os princípios ativos aqui investigados. Esse herbicida foi seguido pelos 

organofosforados clorpirifós (0,9 – 28,2 ng.g-1), com 3,5% de representatividade, e 

malationa (1,9 – 17,8 ng.g-1), cuja representatividade foi de 1,6%. Os demais 

pesticidas eluídos em F3, ou tiveram baixa frequência de detecção, com ocorrência 

apenas no EJP (carbofurano, atrazina, metil paration), ou não foram detectados 

(clorotalonil e metolacloro) nas amostras analisadas.  

 Apesar dos compostos da classe das triazinas (atrazina e ametrina), não 

serem encontrados com muita frequência nos sedimentos, devido a solubilidade 

aquosa relativamente alta (35 - 200 mg.L-1 a 20°C) e apenas uma capacidade 

moderada para adsorver em sedimentos (Kow <2,7) (HAYNES, MÜLLER E 

CARTER, 2000), a ametrina foi detectada e quantificada em toda estações de 

amostragem. Uma possível explicação para esse achado deve-se ao elevado tempo 

de meia-vida desse pesticida em matrizes sólidas que varia de 70 a 250 dias 

(EXTOXNET, 2003). 

 A frequência e quantidade de uso da ametrina em solos agrícolas da 

região poderia figurar como uma outra possível razão para sua significativa presença 

nos sedimentos do EJP; contudo essa justificativa infelizmente não pode ser 

absolutamente considerada em virtude da carência de dados com informações 

específicas que disponham das classes de pesticidas mais utilizadas nas bacias 

hidrográficas dos rios Potengi e Jundiaí, bem como de seus impactos no sistema 

estuarino do EJP. 
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 Entretanto, quando se leva em conta o cenário da produção agrícola 

brasileira, o IBAMA (2010) demonstra que a ametrina está entre os dez herbicidas 

mais utilizados no país. Ademais, é de conhecimento que a Agência de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) recomenda a aplicação desse herbicida em plantas infestantes 

presentes nas culturas do abacaxi, algodão, banana, cana-de-açúcar, mandioca e 

milho (ANVISA, 2017), as quais constituem culturas em destaque na 

circunvizinhança do EJP, totalizando cerca de 22.000 ha de terras destinadas ao 

plantio (IBGE, 2014). Apesar dos dados fornecidos pelo Programa de Análise de 

Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) da ANVISA não disporem de 

informações de uso (frequência e quantidade) dos principais pesticidas aplicados 

nas bacias do Jundiaí e do Potengi, acredita-se que as informações anteriormente 

apresentadas possam dimensionar de maneira satisfatória a presença da ametrina 

nos sedimentos do EJP, especialmente no alto estuário (POT1), onde esse pesticida 

foi encontrado em níveis muito expressivos.  

 Juntamente com o herbicida ametrina, os inseticidas organofosforados 

clorpirifós, malationa e metil paration constituem o grupo de pesticidas não 

piretroides que, independentemente do período amostral, apresentaram seus 

maiores níveis em POT1. À exceção do metil paration, que atualmente constitui um 

ingrediente ativo proibido no Brasil (ANVISA, 2015), os demais pesticidas tem 

recomendação de uso agrícola em algumas culturas que também podem ser 

tratadas juntamente com a ametrina (tais como algodão, banana, feijão e milho), o 

que pode estar relacionando o uso desses pesticidas em POT1 à atividades 

essencialmente agrícolas. Todavia, destaca-se que o cloripirifós e a malationa 

também são autorizados para uso domissanitário no controle de pragas urbanas e 

ainda, no caso da malationa, em campanhas de saúde pública no combate aos 

agentes transmissores de doenças.  

O metil paration, apesar de ter seu uso banido, pela Resolução RDC nº 56 

de 2015 (ANVISA, 2015), e da sua alta toxicidade (GARCIA, 1997), foi detectado 

nos sedimentos do EJP, o que pode estar indicando uso ilegal ou a partir de 

estoques remanescentes. 

Dentre os organofosforados analisados, o clorpirifós tem menor 

solubilidade em água (1,05 mg.L-1) e maior coeficiente de partição octanol-água 

(Kow = 4,70), o que pode justificar, ao menos em partes, as maiores concentrações 

desse composto comparativamente a malationa que, por sua vez, é mais facilmente 
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biodegradável e detentora de propriedades físico-químicas com maior tendência 

hidrofílica, como: alta solubilidade em água (148 mg L-1), moderada afinidade ao 

sedimento (Kow = 2,75), baixa persistência e alta volatilidade. Igualmente, os dados 

do Kow e da solubilidade disponíveis na literatura (IUPAC, 2016), também podem 

ser utilizados para explicar a baixa frequência de detecção e as baixas 

concentrações obtidas para o carbofurano (S=322 mg.L-1; Kow=1,80) e para o 

propanil (S=55 mg.L-1; Kow=2,29) nos sedimentos do EJP. 

 A TABELA 19 compara as concentrações dos pesticidas determinadas nas 

amostras de sedimento do EJP com as aquelas obtidas em rios e estuários de 

outras regiões do Brasil e do mundo.  

 

Tabela 19 - Concentrações dos pesticidas obtidos nos sedimentos investigados no presente trabalho 
e em várias regiões do Brasil e do mundo. 

Local Composto Concentração (ng.g-1) Referência 

Estuário Jundiaí-Potengi 
(RN), Brasil 

Atrazina 0,1 - 1,6 

Presente estudo 

Ametrina 11,2 - 114,7 
Bifentrina 3,0 - 78,6 

Carbofurano 1,4 - 13,9 
Ciflutrina 30,6 - 139,4 

Cipermetrina 152,1 - 300,3 
Clorpirifós 13,2 - 28,2 

Deltametrina 12,6 - 66,5 
Malationa 3,5 - 17,8 

Metil paration ND - 13,1 
Permetrina 55,0 - 166,0 

Propanil 0,3 - 0,9  

Rio Jaguaribe (CE), Brasil 

Atrazina ND - 1,6 

GAMA (2016) 

Ametrina ND - 92,4 

Bifentrina 0,4 - 11,4 

Carbofurano ND - 8,4 

Ciflutrina 5,4 - 239,6  

Cipermetrina 1,5 - 147,9 

Clorpirifós 12,2 - 41,2 

Deltametrina ND - 13,4 

Malationa 5,6 - 13,0 

Metil paration ND - 29,6 

Permetrina 3,0 - 61,0 

Propanil ND - 0,2 

Rio Ceará (CE), Brasil 

Bifentrina ND - 85,23 

DUAVÍ (2015a) 

Ciflutrina 5,75 - 55,45 

Cipermetrina 270,9 - 623,9 

Deltametrina 0,27 - 443,8 

Permetrina 27,0 - 307,0  

Rio Cuiabá (MT), Brasil 

Atrazina ND 

POSSAVATZ et al (2014) 

 

Clorpirifós 8,5 

Malationa 9,2 

Metolacloro 19,1 - 21,2 

Permetrina 44,5 

Rio Pantanal (MS), Brasil 
Atrazina ND MIRANDA et al (2008) 

Deltametrina 20 
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Permetrina 1,0 - 7,0  

Califórnia, EUA 

Bifentrina ND - 91,2 

DELGADO-MORENO et 
al (2011) 

Ciflutrina ND - 11,1 

Cipermetrina ND - 987,5 

Clorpirifós ND - 280,0 

Deltametrina ND - 0,6 

Permetrina ND - 93,1 

Rio Pearl, China 

Bifentrina ND - 8,2 

LI et al (2011) 

Ciflutrina ND - 2,83 

Cipermetrina 1,44 - 219,0 

Clorpirifós ND – 100 

Deltametrina ND - 5,28 

Malationa ND 

Permetrina ND - 91,4 

 

Os resultados da análise multivariada obtidos para os pesticidas, MO e 

finos estão sumarizados na TABELA 20 e demonstrados na FIGURA 13. A análise 

fatorial reorganizou os dados originais e criou três principais fatores que, juntos, 

explicaram 99,52% e 96,84% da variância total dos dados originais obtidos para a 

primeira e segunda campanha, respectivamente.  

 

Tabela 20 - Autovalores e autovetores obtidos por PCA usando dados dos pesticidas e carreadores 
geoquímicos (MO e finos) dos sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi no período chuvoso e seco.  

Variável 
Período seco   Período chuvoso 

Fator 1 Fator 2 Fator 3   Fator 1 Fator 2 Fator 3 

MO 0,01506 0,87420 0,45719   -0,36800 0,72377 -0,43886 

Finos -0,23307 0,97181 -0,02984   -0,07054 0,06953 -0,89627 

Pesticidas não piretroides 
   

  
   

Carbofurano 0,12910 0,55929 0,81771   0,97454 0,14100 0,17426 

Atrazina -0,09787 0,57841 0,80884   0,88287 0,27709 0,37376 

Propanil 0,70039 -0,41649 0,57305   0,84453 -0,09843 -0,50332 

Metil paration 0,45613 0,03032 0,88848   0,92747 0,34591 -0,13572 

Ametrina 0,33004 0,18089 0,92530   0,96940 0,23215 0,06915 

Malationa 0,90220 -0,13726 0,40461   0,91440 0,29447 0,26492 

Clorpirifós 0,75147 0,43701 0,49301   0,51503 0,83398 0,07757 

Pesticidas piretroides 
   

  
   

Bifentrina 0,91571 -0,22154 0,33369   0,86145 0,33124 0,37846 

Permetrina 0,76369 0,51488 0,38379   0,31086 0,94327 0,09231 

Ciflutrina 0,50423 0,16265 0,84678   0,92388 0,15869 -0,33236 

Cipermetrina 0,57437 0,70564 0,40117   0,18052 0,85685 -0,47872 

Deltametrina 0,99505 0,01688 -0,09020   0,40349 0,88148 0,22216 

Autovalores 8,79 3,68 1,44   8,76 2,93 1,85 

(%) Total da variância 62,83 26,35 10,33   62,6 20,99 13,24 

(%) Variância acumulada 62,83 89,19 99,52   62,6 83,59 96,84 
Os valores destacados em negrito indicam as correlações mais fortes (Loading > 0,7). Clorotalonil e metolacloro não foram 
incluídos nas análises pois não foram detectados nas amostras. 

 

 O fator predominante extraído para o período seco, F1, explicou 62,83 % 

das variâncias e relacionou positivamente o herbicida propanil com os inseticidas 
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malationa, clorpirifós, bifentrina, permetrina e deltametrina. A estação POT1 foi a 

que mais contribuiu para a formação dessa componente (FIGURA 13). Esses 

achados podem estar indicando que a utilização desses pesticidas seja proveniente 

de práticas agrícolas existentes nas grandes áreas ruralizadas do alto EJP, que são 

destinadas tanto às lavouras de subsistência como também ao agronegócio (IBGE, 

2014).   

 O fator F2, por sua vez, explicou 26,35 % da variância dos dados e 

associou positivamente as frações inorgânica e orgânica do sedimento com a 

cipermetrina, sendo a estação POT2 aquela que mais contribuiu para a formação 

dessa componente. Esse achado evidencia que as características sedimentológicas 

do médio estuário (teor de finos e MO) configuram como um sorvente eficaz na 

retenção do ingrediente ativo mais abundantemente encontrado no estudo. Já o fator 

F3 explicou 10,33 % dos dados e relacionou positivamente os herbicidas atrazina e 

ametrina com os inseticidas carbofurano, malationa e ciflutrina. A projeção gráfica da 

FIGURA 13 complementa os achados e indica que esse eixo agrupa os herbicidas e 

os inseticidas que pouco contribuíram para a toxicidade do sedimento em POT3, 

reiterando que a contaminação na parte baixa do EJP é mais influenciada pela 

presença dos inseticidas piretróides.  

 No período chuvoso, o fator predominante (F1), explicou 62,6% das 

variâncias e relacionou positivamente os herbicidas propanil, atrazina e ametrina 

com os inseticidas carbofurano, malationa, metil paration, bifentrina, e ciflutrina. 

Assim como no período seco, a estação POT1 foi a que mais contribuiu para a 

formação do fator preponderante, revelando que essa estação é a que mais sofre 

influência da disposição de pesticidas agrícolas (FIGURA 13).  

 O fator F2, por sua vez, explicou 21,0 % da variância dos dados 

associando positivamente a MO com o organofosforado clorpirifós e com os 

piretroides permetrina, cipermetrina e deltametrina, indicando que durante o período 

chuvoso há maior dependência desses contaminantes com a fração orgânica do 

sedimento. A estação POT3 foi aquela que contribuiu substancialmente para a 

formação dessa componente, sugerindo, pois, que estes pesticidas sejam oriundos 

de usos urbano e que o escoamento das águas pluviais tenha grande participação 

na disposição desses contaminantes e no aporte da MO para a parte baixa do EJP. 

O loading do fator F3 selecionou unicamente o teor de finos para composição desse 
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eixo ortogonal, levando a crer que se trata de um valor residual gerado na análise 

fatorial. 

 

 

 

Figura 13 – PCA mostrando a influência das estações de amostragem na composição das 
componentes principais (Fator 1 x Fator 2) considerando os dados da MO, finos e pesticidas obtidos 
para os sedimentos do EJP e do estuário de referência durante o período seco e chuvoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com os resultados obtidos para esse grupo contaminante, pode-se 

verificar que os herbicidas, sobretudo a ametrina, bem como os inseticidas não 

piretroides, tiveram maior ocorrência no alto estuário, o que sugere o uso desses 

compostos nas práticas agrícolas existentes nessa seção estuarina. Entretanto, a 

incidência desses compostos foi menor que a dos piretroides, os quais, por sua vez, 

estiveram mais amplamente distribuídos ao longo do EJP.  

 A ausência de áreas agrícolas substancialmente estabelecidas no baixo 

estuário descarta a possibilidade de contaminação pela agricultura e reforça que a 

origem dos piretroides seja nessa seção estuarina majoritariamente proveniente de 

fontes e usos urbanos. No período de chuva, detectou-se maiores concentrações de 

pesticidas nos sedimentos por causa do escoamento das águas pluviais. Embora as 

concentrações observadas de alguns pesticidas fossem mais baixas que de outras 
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regiões (TABELA 19), os resultados mostraram indícios de contaminação, resultante 

do impacto da agricultura e das práticas domissanitárias, nos sedimentos do sistema 

estuarino Jundiaí-Potengi. 

 

4.3.3 Hormônios Estrógenos 

 

No EJP, a soma das concentrações dos 8 hormônios estrógenos 

estudados (∑Horm) variou entre 50,8 - 117,2 ng.g-1 no período seco e entre 72,9 - 

179,4 ng.g-1 no período chuvoso (TABELA 21). Em ambas as campanhas, ficou claro 

um gradual decréscimo da ∑Horm a partir da foz do EJP (POT3>POT2>POT1), com 

seus valores sendo superiores aqueles obtidos no estuário de referência (FIGURA 

14). 

 

Tabela 21 – Concentrações obtidas para os hormônios estrógenos nos sedimentos do EJP e do 
estuário de referência durante o período seco e chuvoso. 

* Indica hormônios sintéticos 
 
 

Já a soma dos 4 hormônios sintéticos (∑HSint), discriminados na TABELA 

21, acompanhou o padrão de distribuição da ∑Horm (POT3>POT2>POT1), e, 

igualmente, foi mais significativa nas amostras do EJP que nas amostras do estuário 

de referência. Esse comportamento é alterado somente quando se considera a 

soma das concentrações dos 4 hormônios naturais (∑Natu), a qual apresentou uma 

distribuição espacial decrescendo de POT2>POT3>POT1, muito embora a ∑Natu 

obtida para o EJP também seja maior que no estuário de referência. Fato este que 

presume a existência de fontes contaminantes de hormônios estrógenos 

POT1 POT2 POT3 REF1 REF2 POT1 POT2 POT3 REF1 REF2

Dietilstilbestrol (DES)* 3,1 4,6 8,7 2,1 <LD 5,6 3,2 12,9 <LD 1,5

Dienestrol (DIE)* 1,5 7,4 <LD <LD <LD 5,0 2,9 5,5 <LD <LD

17α-Etinilestradiol (EE2)* 16,6 19,5 25,9 3,9 <LD 6,4 17,9 31,9 3,1 <LD

Mestranol (MES)* 14,1 25,7 59,1 2,6 2,2 29,6 51,4 96,8 6,7 5,0

α-Estradiol (α-E2) 7,0 8,6 4,6 7,2 1,5 7,3 9,9 5,1 3,0 9,7

β-Estradiol (β-E2) 2,3 3,8 0,8 0,8 <LD 5,8 7,6 3,2 <LD 2,2

Estrona (E1) 6,2 13,3 18,1 2,8 1,3 13,2 13,3 24,0 5,7 <LD

Estriol  (E3) <LD 6,1 <LD <LD <LD <LD 4,2 <LD <LD <LD

Ʃ-Hormônios (ƩHorm) 50,8 89,0 117,2 19,5 5,0 72,9 110,3 179,4 18,5 18,4

Ʃ-Hormônios sintéticos (ƩHsint) 35,3 57,2 93,7 8,6 2,2 46,6 75,3 147,1 9,8 6,5

Ʃ-Hormônios naturais (ƩNatu) 15,5 31,8 23,5 10,9 2,8 26,3 35,0 32,3 8,7 11,9

Composto

Concentrações em ng.g-1

Período Seco Período Chuvoso
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especialmente no médio e baixo estuário. Em todos os casos, a soma das 

concentrações (∑Horm, ∑HSint, ∑Natu) foi maior na campanha chuvosa (FIGURA 14). 

 

Figura 14 - Distribuição espacial das somas das concentrações (ng.g-1) dos hormônios totais (∑Horm), 

sintéticos (∑HSint) e naturais (∑Nat) obtidas para os sedimentos do EJP e do estuário de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando-se em consideração os dois estuários e as duas campanhas 

amostrais, observou-se que o intervalo das concentrações individuais (ng.g-1) 

encontradas para os hormônios sintéticos oscilou de <LD – 12,9 para o 

dietilstilbestrol, de <LD – 7,4 para o dienestrol, de <LD a 31,9 para o 17α-

etinilestradiol e de 2,2 – 96,8 para o mestranol. Já para os estrógenos naturais, o 

intervalo de concentrações (ng.g-1) ficou estabelecido entre 1,5 – 9,9 para o α-

estradiol, entre <LD – 7,6 para o β-estradiol, entre <LD – 24,0 para o estrona e entre 

<LD – 6,1 para o estriol.  Ainda tomando por base a TABELA 21, verificou-se que 

tanto os estrógenos naturais quanto os sintéticos foram detectados nas amostras de 

sedimentos do EJP. Já no estuário de referência, o hormônio natural estriol, além do 

sintético dienestrol, não foram detectados. 
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As concentrações dos hormônios investigados decresceram de mestranol 

> 17α-etinilestradiol > estrona > α-estradiol > dietilstilbestrol > β-estradiol > dienestrol 

> estriol. De modo geral, os hormônios sintéticos tiveram seus maiores níveis em 

POT3. A estação POT3 foi também aquela onde registrou-se as maiores 

concentrações do estrógeno natural estrona. Os demais estrógenos naturais (α-

estradiol, β-estradiol e estriol) tiveram seu maiores níveis detectados em POT2 

(TABELA 21).  

Os dados demonstraram que a distribuição dos estrógenos foi dominada 

predominantemente pelos hormônios sintéticos, que juntos representaram 

aproximadamente 70% do total de estrógenos encontrados nas amostras 

analisadas. Esse resultado pode estar relacionado com os maiores valores do 

coeficiente de partição octanol-água das substâncias sintéticas (Kow>4,0), se 

comparados com o dos hormônios naturais (Kow<4,0). Conforme exposto em vários 

trabalhos sobre contaminação hormonal, Kow elevado é indicativo de alta 

hidrofobicidade e de elevado potencial de sorção dos compostos à fração orgânica 

dos sedimentos (LEI et al., 2009; ROGERS, 1996).  

Dentre os hormônios sintéticos que obtiveram maior abundância nos 

ambientes estudados, destaca-se o mestranol e o 17α-etinilestradiol, com 43% e 

18,5%, respectivamente, do total de hormônios quantificados. O dietilstilbestrol e o 

dienestrol, foram os estrógenos sintéticos menos encontrados, com respectivamente 

cerca de 6% e 3% de representatividade.  

A predominância do mestranol em relação ao 17α-etinilestradiol nos 

sedimentos estudados também pode ser explicada pela diferença no Kow desses 

compostos, embora essa justificativa só ganhe força quando também se leva em 

consideração a solubilidade desses estrógenos: mestranol (Kow=4,67; S=0,3 mg.L-1) 

e 17α-etinilestradiol (Kow=4,15; S=4,8 mg.L-1) (LAI et al., 2000). Assim, com menor 

solubilidade em água e maior Kow, o mestranol possui maior potencial que o 17α-

etinilestradiol para se acumular nos sedimentos; muito embora essa condição 

também dependa da existência de inúmeros outros fatores geoquímicos 

característicos dos locais estudados. 

A despeito dos diversos processos (advecção, biotransformação, 

oxidação, redução, adsorção, ressuspensão, etc.) que os estrógenos podem sofrer 

ao atingirem os compartimentos aquáticos, as concentrações dos hormônios 
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sintéticos obtidos para os sedimentos do EJP são concordantes com o atual cenário 

de consumo desses hormônios pela população humana.  

De acordo com Zhang et al (2009) e Ghiselli e Jardim (2007), o mestranol 

e o 17α-etinilestradiol estão entre os hormônios sintéticos mais utilizados como 

fármacos, especialmente para tratamentos hormonais femininos, constituindo 

ingredientes ativos nas pílulas anticoncepcionais comuns. O mestranol após ingerido 

é convertido em 17α-etinilestradiol por desmetilação (TERNES et al., 1999b). Ambos 

são projetados a partir do β-estradiol, a base para o desenvolvimento de estrógenos 

sintéticos, para resistir à degradação, fazendo deles os estrógenos com maior 

probabilidade de serem encontrados em grandes proporções no ambiente 

(FROEHNER et al., 2012).  

Estima-se que a taxa de excreção diária de 17α-etinilestradiol em 

mulheres que consomem pílulas contraceptivas ou que fazem reposição hormonal 

seja de 35 µg, o que equivale a 80% da fração consumida (JOHNSON; BELFROID; 

CORCIA, 2000). Apesar da urina e fezes humanas presentes em descargas de 

esgotos serem consideradas como a principal fonte de 17α-etinilestradiol para o 

ambiente, ele também é usado em muitos produtos de cuidados pessoais, como 

xampus, loções e cosméticos (ARIS; SHAMSUDDIN; PRAVEENA, 2014). 

Por outro lado, embora o dietilstilbestrol tenha sido historicamente 

considerado como um medicamento eficaz para terapia endócrina, há algum tempo, 

seu potencial carcinogênico, tornou seu uso restrito (KASSAB, 2001). O dienestrol, 

por sua vez, tem geralmente uso tópico e é aplicado como creme no tratamento dos 

sintomas da menopausa e em infecções genitais.  

Presume-se, pois, que a frequência de uso e as formas de consumo 

desses compostos possam de certa forma incrementar distintamente o influxo 

estrogênico para as ETE existentes na região e/ou diretamente para o EJP. Ao 

mesmo tempo, a insuficiência do sistema de esgotamento sanitário da Grande Natal 

(NATAL, 2015) e a ineficiência das técnicas convencionais de tratamento de 

efluentes em degradar e remover completamente os hormônios (COLEMAN et al., 

2000; FROEHNER et al., 2011; MULLER et al., 2008; TERNES et al., 1999b), 

também podem justificar a presença desses compostos nos sedimentos estuarino, 

principalmente próximo à estação POT3 onde há contínua e intensa descargas de 

efluentes provenientes da principal ETE da região e de esgotos domésticos que são 
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lançados in natura em canais que confluem para essa seção do EJP (IDEMA, 

2008a; NATAL, 2015).  

No período seco, o padrão de distribuição espacial dos hormônios mais 

abundantes neste estudo, sejam aqueles naturais (estrona, α-estradiol, β-estradiol) 

ou sintéticos (mestranol, 17α-etinilestradiol, dietilstilbestrol), não mostrou 

dependência (correlação) da fração inorgânica ou orgânica dos sedimentos 

(TABELA 22), sugerindo que a disposição desses compostos durante esse período 

possa estar sendo mais influenciada pela proximidade e intensidade das fontes 

(concentrações pseudo-persistentes) do que pelos parâmetros físico-químicos dos 

sedimentos. Também, a intensificação das descargas de esgotos domésticos e dos 

efluentes das ETE, resultantes do aumento da população transitória no veraneio 

(período seco), aliada a proximidade dessas fontes com a parte baixa do estuário, 

certamente contribuem para os altos teores de estrógenos encontrados nessa zona 

estuarina, a qual, segundo dados do IPEA (2015), é a mais densamente habitada. 

Já a forte correlação observada no período chuvoso entre a MO e os dois 

hormônios mais representativos neste estudo, 17α-etinilestradiol (r=0,93; p<0,05) e 

mestranol (r=0,88; p<0,05), aponta a existência de fontes comuns para essas 

variáveis ao longo do EJP e deduz que ela esteja relacionada ao carreamento por 

meio da drenagem urbana, especialmente no baixo estuário onde houve um 

aumento gradual nos teores de MO desde a montante e onde os níveis de 17α-

etinilestradiol e mestranol foram mais elevados. 

 

Tabela 22 - Coeficiente de correlação linear de Pearson mostrando a 
dependência dos hormônios estrógenos sobre os carreadores geoquímicos 
(MO e finos). 

Compostos 

Correlação de Pearson (r) 

Período Seco   Período Chuvoso 

MO Finos   MO Finos 

Dietilstilbestrol (DES)* 0,41 0,55   0,75 0,30 

Dienestrol (DIE)* 0,89 0,69   0,54 0,15 

17α-Etinilestradiol (EE2)* 0,61 0,54   0,93 0,52 

Mestranol (MES)* 0,43 0,59   0,88 0,50 

α-Estradiol (α-E2) 0,37 0,20   -0,44 0,67 

β-Estradiol (β-E2) 0,79 0,47   0,01 0,49 

Estrona (E1) 0,64 0,74   0,84 0,24 

Estriol  (E3) 0,88 0,78   0,12 0,61 

*Indica hormônios sintéticos. Valores em negrito correspondem a correlações 
significativas (p<0,05).  
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Normalmente, os estrógenos são encontrados nos sedimentos em nível 

de ultratraço (ng.g-1). Entretanto, por causa de sua contínua liberação, possuem 

caráter de persistência em grande parte dos ambientes aquáticos, o que pode 

desencadear efeitos estrogênicos em animais e propiciar condições crônicas 

(CHOWDHURY; CHARPENTIER; RAY, 2011; COLEMAN et al., 2000; JOHNSON; 

BELFROID; CORCIA, 2000; MULLER et al., 2008; THORPE et al., 2003; ZHANG; 

ZHOU; NING, 2007). No baixo EJP, a intensidade e a proximidade com efluentes e 

com fontes de esgoto resultam numa contínua descarga de hormônios estrógenos, o 

que reforça a ideia de que os sedimentos da estação POT3 podem estar sendo 

fortemente afetados por esse grupo contaminante. 

Apesar de serem diariamente produzidos e eliminados em larga 

quantidade por humanos e por alguns animais, os estrógenos naturais foram menos 

representativos nas áreas estudadas. Dentre eles, o estrona e o α-estradiol, com 

respectivamente cerca de 14,5% e 9,5% do total dos estrógenos, foram mais 

abundantes que o β-estradiol (4%) e estriol (1,5%), tendo eles, à exceção do 

estrona, suas maiores concentrações registradas em POT2.  

Os dados demonstraram que o estriol foi o hormônio de menor 

representatividade nos sedimentos estudados, estando presente unicamente em 

POT2. Apesar do seu baixo Kow (2,81) justificar em partes sua baixa 

representatividade nas amostras, a razão de sua presença exclusivamente na 

estação POT2, bem como os processos que desencadearam sua oxidação/redução 

nos sedimentos, precisa ser melhor investigada. 

É bastante discutido que o estrógeno mais abundante e potente de 

ocorrência natural nos humanos é o estradiol, sendo o β-estradiol cerca de 10 vezes 

mais ativo que o α-estradiol. Estes podem ser oxidados a estrona e estriol, sendo 

que o β-estradiol é doze vezes mais ativo que o estrona e oitenta vezes mais que o 

estriol (COLUCCI; BORK; TOPP, 2001; GILMAN et al., 2003; KASSAB, 2001; 

SODRÉ et al., 2007; LAI et al., 2000). Embora grande parte sejam metabolizados e 

excretados na forma inativa, a ação de enzimas produzidas por bactérias 

comumente encontradas em áreas de despejo de efluentes facilmente os 

transformam em compostos biologicamente ativos e passíveis de desencadearem 

efeitos, principalmente na biota (HUTCHINS et al., 2007; KHANAL et al., 2006; 

TANAKA et al., 2009).  
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Se esta atividade estrogênica também ocorre nos sedimentos, é de se 

esperar que o β-estradiol seja também ativo e potente no ambiente e tenha uma 

distribuição horizontal mais generalizada que os demais estrógenos naturais. 

Entretanto, foi verificado que as concentrações de estrona foram mais elevadas que 

as do β-estradiol em todas estações amostrais consideradas. Uma vez que o β-

estradiol é suscetível à biodegradação no ambiente (JOSS et al., 2004; LOPES et 

al., 2010), é possível que esse estrógeno esteja sendo oxidado a estrona nos 

sedimentos do EJP, o que pode justificar o padrão observado na distribuição desses 

hormônios. Estudos realizados em efluentes de esgotos, águas de rios e matrizes 

sólidas (lodo e sedimentos) corroboram com o padrão de distribuição das 

concentrações de estrona e β-estradiol obtidas para os sedimentos analisados no 

presente trabalho (ANDERSEN et al., 2003; BARONTI et al., 2000; D’ASCENZO et 

al., 2003; ISOBE et al., 2003; WILLIAMS et al., 2003). 

Além disso, Lintelmann et al., (2003) demostraram que a degradação dos 

hormônios naturais ocorre mais facilmente onde há elevada carga de nutrientes e 

altas concentrações de OD. Conforme discutido anteriormente, POT3 foi a estação 

onde se registrou os maiores níveis de N-total e níveis consideráveis de P-total 

(TABELA 9 e FIGURA 4 da seção 4.2). Somado a isso, intensas correntes de maré 

existentes nessa seção do estuário favorecem uma maior oxigenação dos 

sedimentos e, por conseguinte, uma conversão mais rápida do estradiol à estrona, o 

que pode justificar os níveis relativamente baixos de α-estradiol e β-estradiol, bem 

como os altos níveis de estrona em POT3.  

Ternes et al. (1999a) relataram em seus estudos, por exemplo, que 95% 

do estradiol presente em lodo são capazes de se transformar em estrona num 

intervalo de 1-3 h. Nessa mesma perspectiva, alguns outros estudos sobre avaliação 

de sedimentos demonstraram que as maiores concentrações dos hormônios 

naturais foram observadas para o estrona, seguido por β-estradiol, com valores 

variando, nos diferentes trabalhos, entre 0,16 - 28,8 ng.g-1 e 0,03 - 13,0 ng.g-1, 

respectivamente.  (ANDERSEN et al., 2003; BARONTI et al., 2000; D’ASCENZO et 

al., 2003; ISOBE et al., 2003; LABADIE; HILL, 2007; LÓPEZ DE ALDA et al., 2002; 

PETROVIC et al., 2001; TERNES et al., 1999a; 1999b; WILLIAMS et al., 2003.). 

Apesar de ser mais ativo e abundante que o α-estradiol, o β-estradiol foi 

encontrado em menores concentrações nas áreas investigadas. Há relatos de que a 

presença do α-estradiol em matrizes ambientais seja indicativo de contaminação 
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ocasionada por áreas rurais destinadas à agropecuária (KINANI et al., 2008; 

NOPPE, 2006). Foi constatado inclusive que o α-estradiol é o estrógeno 

predominante nas fezes e urina de bovinos (HOFFMANN; PINHO; SCHULER, 1997; 

IVIE et al., 1986), tendo esses animais uma taxa de excreção fecal e urinária 

variando de 0,1 a 160 mg.dia-1 (RAMAN et al., 2004). 

Ainda que atividades relacionadas ao setor primário sejam historicamente 

desenvolvidas às margens do EJP, não há relatos de produção pecuária 

substancialmente estabelecida na região. Contudo, é possível que efluentes 

agropecuários e o escoamento superficial dos solos agrícolas, estejam contribuindo 

para elevação das concentrações do α-estradiol, ao menos, a níveis superiores que 

as do β-estradiol, cujos teores, por sua vez, tenderam decair por causa de sua 

degradação à estrona. Esses argumentos ajudam a explicar o comportamento 

encontrado para a distribuição desses dois hormônios nos sedimentos do EJP.  

Embora não haja disponível na literatura o estabelecimento de limiares 

dos hormônios estrógenos para classificar os sedimentos (degradado ou não 

degradado), ao se comparar as concentrações de estrógenos do presente trabalho 

com aquelas obtidas em outras áreas do Brasil e do mundo (TABELA 23), pode-se 

admitir que os sedimentos superficiais do EJP apresentam fortes indicativos de 

contaminação. Essa afirmação ganha força especialmente quando se considera 

apenas os estudos realizados em estuários de outras regiões do mundo, onde os 

níveis de estrógenos são relativamente baixos; assim as concentrações observadas 

no EJP podem estar refletindo a precariedade dos sistemas de tratamento de 

efluentes do país, sobretudo os da região Nordeste do Brasil, onde até em áreas de 

proteção ambiental foi possível constatar a presença desses compostos 

(FROEHNER et al., 2012).  

De modo geral, o alto estuário não apresentou sinais claros de 

contaminação por hormônios. Nessa porção, constatou-se que o elevado teor de 

areia e a interferência pouco significativa das fontes contribuíram para os baixos 

níveis de hormônios nos sedimentos. Já no médio estuário, os elevados níveis de 

hormônios naturais parecem estar indicando contribuições de efluentes e esgotos 

sanitários, bem como de áreas rurais destinadas à agropecuária. No baixo estuário, 

por sua vez, os altos níveis de estrona e de hormônios sintéticos sugerem intensa 

atividade microbiana nos sedimentos e que a disposição nessa porção possa estar 

relacionada com influxos contínuos referentes ao lançamento de esgotos, seja por 
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meio do lançamento in natura ou a partir de efluentes de ETE, sugerindo, nesse 

último caso, que talvez o tratamento adotado nas unidades de tratamento não esteja 

sendo eficiente em relação à remoção de hormônios. 

 
Tabela 23 – Concentrações dos hormônios estrógenos obtidas nos sedimentos investigados no 
presente trabalho e em várias regiões do Brasil e do mundo. 

Local Composto (ng.g-1) Referência 

Estuário Jundiaí-Potengi 
(RN), Brasil 

DES ND - 12,9 

Presente estudo 

DIE ND - 7,4 

EE2 ND - 31,9 

MES 2,2 - 9,8 

α-E2 1,5 - 9,9  

β-E2 ND - 7,6 

E1 ND - 24,0 

E3 ND - 6,1 

Rio Acaraú (CE), Brasil 

DES ND – 1474 

LIMA (2016) 

DIE ND - 50,5 

EE2 51,9 - 153,8 

MES 2,77 - 251,6 

α-E2 ND - 208,4 

β-E2 ND - 29,5 

E1 ND - 78,8 

E3 0,07 - 25,4 

Rio Iguaçú (PR), Brasil 

EE2 ND - 36,0 

MACHADO (2010) β-E2 ND - 137,9 

E1 ND - 42,1 

Estuário do Rio Joanes 
(BA), Brasil 

EE2 ND - 12,5 

FROEHNER et al. (2012) β-E2 ND - 0,7 

E1 ND - 1,2 

Estuário Itacorubi (SC), 
Brasil 

EE2 ND - 129,7 

FROEHNER et al. (2012) β-E2 ND - 39,7 

E1 ND - 49,2 

Estuário Guaratuba (PR), 
Brasil 

EE2 ND - 4,0 

FROEHNER et al. (2012) β-E2 ND - 39,7 

E1 ND - 0,08 

Tóquio, Japão 

EE2 <ND  

ISOBE et al (2006) 

 

α-E2 ND - 0,3 

β-E2 ND - 0,5 

E1 0,05 - 3,6 

E3 <ND 

Xiamen, China 

DES 1,2 - 8,7 

ZHANG et al. (2009) 
EE2 ND - 2,1 

β-E2 ND - 2,3 

E1 ND - 7,3 

Ouse e Uck, Inglaterra 

EE2 ND - 9,0 

LIU; ZHOU; WILDING (2004) 
β-E2 ND - 4,0 
E1 ND - 3,0 
E3 <ND 

Anoia e Cardener, 
Espanha 

EE2 ND - 22,8 

LOPEZ DE ALDA et al. (2002) 
β-E2 <ND 

E1 ND - 11,9 

E3 ND - 3,3 

Malabar Ocean, Austrália 

EE2 ND - 0,5 
BRAGA et al  (2005) 

 

β-E2 0,2 - 2,4 

E1 0,16 - 1,1 

E3 <ND 
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4.3.4 Esteróis 

 

Para melhor entendimento da distribuição dos esteróis nos sedimentos do 

EJP e da determinação das suas possíveis fontes, nas análises foram considerados, 

além das concentrações individuais e totais (∑Est), dois grupos de compostos: os 

esteróis naturais (∑Nat), dos quais fazem parte o ergosterol, o estigmasterol e o β-

sitosterol; e os esteróis indicadores de contaminação fecal humana (∑Fec), isto é, 

coprostanol, colesterol e colestanol, conforme reportado por Campos et al. (2012) e 

Froehner et al. (2009). Convém aqui ressaltar que, embora sejam utilizados 

conjuntamente com o coprostanol como marcadores moleculares antropogênicos em 

investigações de contaminação fecal, e empregados em diversas razões 

diagnósticas, o colesterol e o colestanol são também comumente associados às 

fontes naturais (biogênicas) (FERNANDES et al, 1999).  Os dados das 

concentrações dos esteróis individuais e totais, bem como as razões diagnósticas da 

contaminação por esgotos, encontradas para os sedimentos analisados neste 

estudo, estão sumarizados na TABELA 24. 

 

Tabela 24 – Concentrações de esteróis e razões diagnósticas para estimativa de fontes obtidas para 
os sedimentos do EJP e do estuário de referência. 

POT1 POT2 POT3 REF1 REF2 POT1 POT2 POT3 REF1 REF2

Coprostanol (COP)* 36,95 400,7 107,9 7,3 4,7 74,7 650,1 174,1 1,4 7,1

Colesterol (COL)* 90,6 360,2 247,9 37,2 34,7 84,7 340,8 280,0 25,8 25,5

Colestanol (COLN)* 54,21 192,2 101,0 35,9 42,5 123,1 160,6 110,6 34,2 20,7

Ergosterol (ERG) 11,91 <LD <LD <LD <LD 66,1 <LD 24,8 <LD <LD

Estigmasterol (ESTG) 3549,85 188,7 287,2 170,3 27,1 8286,8 88,2 653,3 43,7 29,2

β-Sitosterol (β-SITO) 1002,56 249,9 28,3 102,6 232,0 1739,6 198,2 108,8 173,6 296,3

Ʃ-Esteróis (ƩEst) 4.746,1 1.391,7 772,3 353,4 341,0 10.375,0 1.437,9 1.351,5 278,6 378,8 

Ʃ-Esteróis Fecais (ƩEfec) 181,8    953,1    456,8 80,5   81,9   282,5       1.151,6 564,7    61,3   53,3   

COP/(COP+COLN) 0,4 0,7 0,5 0,2 0,1 0,4 0,8 0,6 0,0 0,3

COP/COL 0,4 1,1 0,4 0,2 0,1 0,9 1,9 0,6 0,1 0,3

COP/COLN 0,7 2,1 1,1 0,2 0,1 0,6 4,0 1,6 0,0 0,3

COP/(COLN+COL) 0,3 0,7 0,3 0,1 0,1 0,4 1,3 0,4 0,0 0,2

COL/(COL+COLN) 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,4 0,6

COLN/COL 0,6 0,5 0,4 1,0 1,2 1,5 0,5 0,4 1,3 0,8

COP/ƩEst (%) 0,5 17,6 8,5 1,3 0,8 0,4 27,6 7,9 0,3 1,1

Composto
Concentrações em ng.g

-1

Período Seco Período Chuvoso

Razões diagnósticas

 
* Indica esteróis considerados nas razões diagnósticas da contaminação fecal. 
Valores das razões diagnósticas destacados em negrito indica contaminação. 

 

Em termos gerais, a soma das concentrações dos 6 esteróis analisados 

(∑Est) foi mais significativa na campanha chuvosa. No EJP, as concentrações totais 

variaram entre 772,3 e 4.746,1 ng.g-1 no período seco e entre 1.351,1 e 10.375,0 
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ng.g-1 no período chuvoso. Em ambas as campanhas amostrais, as maiores 

concentrações da ∑Est foram registradas em POT1 e as menores em POT3 (FIGURA 

15), sendo os valores obtidos para todas estações do EJP superiores àqueles 

obtidos para as estações de referência. 

 

Figura 15 - Distribuição espacial das somas das concentrações (ng.g-1) dos esteróis totais (∑Est) e 
fecais (∑Fec) e das concentrações individuais do coprostanol obtidas para os sedimentos do EJP e do 
estuário de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando os dois estuários e as duas campanhas realizadas, 

observou-se que o intervalo de concentrações (ng.g-1) encontradas para os esteróis 

naturais oscilou de <LD – 24,8 para ergosterol, de 27,1 – 8.286,8 para estigmasterol, 

e de 28,3 – 1.739,6 para o β-sitosterol. Já para os esteróis indicadores de 

contaminação fecal, o intervalo de concentrações (ng.g-1) ficou estabelecido entre 

1,4 – 650,1 para o coprostanol, de 25,5 – 360,2 para o colesterol e de 20,7 a 192,2 

para o colestanol (TABELA 24). Essas quantificações mostram que diferentes 

esteróis foram identificados em boa parte das amostras de sedimentos, sugerindo 

que há distintas fontes contribuindo para a composição do material sedimentar 

orgânico nas áreas de estudo. Conforme reportado por Volkman et al. (2007), a boa 
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especificidade em relação à fonte e a resistência à degradação bacteriana, permitem 

que os esteróis também sejam utilizados para caracterizar a origem da MO em 

sistemas estuarinos.  

Os dados demonstram que a distribuição dos esteróis foi dominada 

predominantemente pelo estigmasterol, o qual representou 62% do total de esteróis 

contidos nas amostras analisadas, seguido pelo β-sitosterol, com 19%. Ambos 

esteróis foram bastante significativo especialmente na estação POT1 e contribuíram 

expressivamente para elevação dos valores da ∑Est obtidos nessa seção do estuário. 

O ergosterol, por outro lado, foi o esterol menos representativo (0,5%) e esteve 

virtualmente ausente (<LD) em grande parte das amostras analisadas. Dentre os 

esteróis relacionados à contaminação fecal, o coprostanol e o colesterol, cada um 

com aproximadamente 7% do total dos esteróis, foram mais representativos que o 

colestanol (4%), sendo todos eles encontrados com concentrações mais expressivas 

na estação POT2.  

Uma vez que são comumente encontrados em plantas vasculares 

terrestres, o estigmasterol e β-sitosterol têm sido frequentemente usados como 

marcadores de MO terrígena em sistemas estuarinos (JAFFÉ et al., 2001; RIBEIRO; 

KNOPPERS; CARREIRA, 2011; TSE et al., 2014; VOLKMAN, 1986). Por esse 

motivo, acredita-se que a presença expressiva desses esteróis em POT1 esteja 

refletindo um amplo aporte biogênico de MO nos sedimentos do alto estuário, por 

meio de processos predominantemente autóctones. Além disso, por não 

constituírem esterol fecal humano, esses compostos são comumente encontrado em 

baixas concentrações em áreas que são contaminadas por esgoto doméstico bruto 

(CARREIRA et al., 2004). Esse fato, aliado às elevadas concentrações de esteróis 

fecais achadas em POT2 e POT3, leva a crer que os sedimentos dessas estações 

estejam sofrendo influência da contaminação por esgotos domésticos, reforçando os 

dados obtidos nesta tese para outras substâncias químicas. 

O colesterol é usualmente o esterol mais abundante em sedimentos, dada 

sua ampla ocorrência no plâncton (fito e zoo) e nos animais, além das contribuições 

ocasionalmente associadas aos esgotos domésticos (TAKADA E EGANHOUSE, 

1998; VOLKMAN et al., 1998). Já o colestanol, embora também possa ter origem 

biogênica (VOLKMAN, 1986), é normalmente encontrado in situ como produto da 

redução microbiana do colesterol (SUN; WAKEHAM, 1998; WAKEHAM; CANUEL, 

2006). Por ser precursor do coprostanol e do colestanol, a distribuição e contribuição 
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relativa do colesterol é muito importante para a compreensão da dinâmica dos 

esteróis no ambiente.  

Geralmente, quando há baixas concentrações de colesterol e não há 

presença de outro composto de origem fecal numa amostra, pode-se assumir que o 

colesterol nela presente seja oriundo de fontes unicamente biogênicas 

(McCAFFREY, 1990). No presente estudo, uma tendência a esse comportamento foi 

observada nas amostras do estuário de referência, especialmente quando verifica-se 

que aí o coprostanol ocorreu em concentrações muito baixas (1,4 – 7,3 ng.g-1) 

(TABELA 24). Contrariamente, as concentrações relativamente altas do coprostanol 

(36,5 – 650,1 ng.g-1) e colestanol (54,2 – 192,9 ng.g-1), registradas nos sedimentos 

do EJP, sobretudo na estação POT2, deixam claro que a origem do colesterol aí 

presente não pode ser atribuída à fontes exclusivamente biogênicas.  

Ademais, o padrão de distribuição relativamente homogêneo entre 

colesterol, coprostanol e colestanol nos sedimentos do EJP, além da boa correlação 

entre o colesterol e o coprostanol (seca: r=0,92, chuva: r=0,87; p<0,05), reforça que 

no EJP o colesterol pode ter sua origem também ligada às fontes antropogênicas 

associadas ao esgoto. Correlações significativas também foram encontradas entre 

estigmasterol e β-sitosterol (seca: r = 0,96, chuva: r = 0,99; p<0,05), evidenciando 

que a distribuição desses esteróis nos sedimentos do EJP seja influenciada pelo 

influxo de materiais biogênicos provenientes de uma fonte comum, muito 

provavelmente da biomassa de plantas terrestres localizadas em áreas de mangue.  

Dentre os marcadores fecais reportados na literatura, o coprostanol é o 

mais representativo nas fezes humanas, constituindo cerca de 40-60% dos esteróis 

totais excretados (GRILO et al., 2013). Ele é gerado pela atividade microbiana a 

partir da degradação do colesterol e, por esse motivo, vem sendo amplamente 

utilizado como um marcador geoquímico confiável da contaminação ambiental por 

esgotos (FRENA et al., 2016b; 2016b; KALAS et al., 2009; MARTINS et al., 2012). 

Em sedimentos marinhos, o coprostanol geralmente representa apenas uma 

pequena porcentagem (média de 3,3%) dos esteróis totais. Nessa matriz, encontra-

se associado com o material particulado e apresenta alta capacidade de ligação com 

sedimentos de grãos finos e rico em MO, sendo capazes de fornecer juntamente 

com essas variáveis uma boa indicação do acúmulo de esgoto (CARREIRA et al., 

2004; CAMPOS et al., 2012).  
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Ao se analisar a distribuição espacial do coprostanol nos sedimentos do 

EJP (FIGURA 15), percebe-se que suas concentrações seguiram um padrão de 

distribuição diferente daquele obtido para a ∑Est, a qual, conforme discutido 

anteriormente, teve grande contribuição do estigmasterol (3.549,9 – 8.286,8 ng.g-1) e 

do β-sitosterol (1.002,5 – 1.739,6 ng.g-1) para tornar os sedimentos da estação 

POT1 os mais ricos em esteróis totais. Para o coprostanol o gradiente de 

concentração decresceu de POT2>POT3>POT1, com os teores obtidos no 

sedimentos do EJP sendo muito mais expressivos que àqueles registrados nos 

pontos de referência, e o período chuvoso aquele no qual registrou-se as maiores 

concentrações.  

Os altos níveis de coprostanol registrados na estação POT2 (400,7 - 

650,1 ng.g-1) constitui uma evidência de que efluentes e esgotos domésticos estão 

sendo lançados no médio estuário. A estação POT3, aquela localizada mais próxima 

à foz do EJP, também constitui um local onde há fontes antropogênicas de esgotos, 

embora a contaminação fecal aí pareça estar abrandada (107,9 – 174,1 ng.g-1). 

Nessa localização, as fortes correntes de maré podem estar proporcionando maior 

dispersão das partículas em suspensão contaminadas por esgoto e diminuição das 

concentrações de coprostanol nos sedimentos. Por outro lado, os baixos níveis de 

coprostanol registrados em POT1 (36,9 – 74,7 ng.g-1) podem estar associados à 

inexistência de fontes significativas de esgotos e/ou à característica granulométrica 

local dos sedimentos, que por possuírem grande quantidade de partículas arenosas 

(82,5 – 85%), tornam-se menos susceptíveis à adsorção do coprostanol. 

Embora não haja consenso quanto ao nível de coprostanol nos 

sedimentos que seja indicativo de contaminação por esgoto, a concentração limiar 

de coprostanol em sedimentos costeiros naturais é geralmente menor que 10 ng.g−1. 

Valores acima de 100 ng.g−1 são geralmente indicadores da influência de esgoto e 

valores acima de 500 ng.g−1 são considerados um indicativo de significativa 

contaminação por esgoto (ARAUJO et al., 2011; READMAN et al., 2005;  TOLOSA; 

MESA; ALONSO-HERNANDEZ, 2014). Tendo como parâmetro apenas o 

estabelecimento dessa faixa de valores, tem-se que a contaminação em POT3 é 

invariavelmente moderada, enquanto que contaminação em POT2 pode ser 

moderada (estiagem) ou significativa (chuva). Já POT1, bem como as estações de 

referência, não apresentam algum indicativo de contaminação por esgotos, 

considerando-se os limiares propostos.  
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Como não existe no Brasil legislação ambiental que inclua valores de 

esteróis a serem lançados no ambiente, torna-se também oportuno comparar as 

concentrações encontradas com os valores limítrofes utilizados principalmente em 

regiões ambientalmente similares à área de estudo (CARREIRA et al., 2001). 

Comparando as concentrações de coprostanol do presente trabalho com 

as obtidas em outras áreas do Brasil e do mundo (TABELA 25), pode-se considerar, 

a despeito das características sedimentológicas e hidrodinâmicas distintas em cada 

região, que os sedimentos superficiais do médio e baixo EJP apresentam indicativo 

de contaminação por esgotos sanitários. Esse afirmação ganha força especialmente 

quando se considera apenas alguns estudos realizados em estuários do nordeste do 

Brasil (FRENA et al., 2016a; CARREIRA et al., 2015; ARAUJO et al., 2011).   

 

Tabela 25 - Concentrações de coprostanol em sedimentos superficiais de diferentes regiões. 

Local Faixa de Concentração (ng.g-1) Referência 

BRASIL     

Jundiaí-Potengi (RN) 37-650 Presente estudo 

Rio Capibaribe (PE) 520 - 7310 FERNANDES et al (1999) 

Mundaú-Manguaba (AL) 150 - 565 ARAUJO et al (2011) 

Rio São Francisco (SE/AL) <LD – 101,3 FRENA et al (2016a) 

Rio São Francisco (AL) <LD – 24,1 CARREIRA et al (2015) 

Rio Sergipe (SE) <LD – 184,1 CARREIRA et al (2015) 

Paranaguá (PR) <LD - 2220 MARTINS et al (2010) 

Florianópolis (SC) <LD - 2880 MATER et al (2004) 

Lagoa dos Patos (RS) <LD - 920 MARTINS et al (2007) 

Baía de Santos (SP) <LD - 8510 MARTINS et al (2008) 

Baía de Ubatuba (SP) <LD - 270 MUNIZ-PABLO et al (2006) 

Baía de Sepetiba (RJ) 10 - 420  CARREIRA et al (2009) 

Baía de Guanabara (RJ) 330 - 40000 CARREIRA et al (2004) 

OUTRAS REGIÕES     

Nova Iorque, EUA 560 - 5200 HATCHER; MCGILLIVARY (1979) 

Baía de Havana, Cuba 410 - 1100 GRIMALT et al (1990) 

Barcelona, Espanha 10 - 3900 GRIMALT et al (1990) 

Veneza, Itália 30 - 4860 FATTORE et al (1996) 

Malásia e Vietnã 4 -- 4500 ISOBE et al (2002) 

Costa Sudoeste, Taiwan ND - 820 JENG; WANG; HAN (1996) 

Baía de São Vicente, Chile <LD - 7300 MUDGE; SEGUEL (1999) 

 

A maior contaminação no EJP reflete o aporte de efluentes e esgotos 

sanitários sem tratamento adequado, oriundo das cidades de Natal e São Gonçalo 

do Amarante. Contudo convém aqui ponderar que, embora a estação POT2 receba 

uma grande carga de esgotos e seja um ambiente que favoreça a retenção de 

materiais, devido à taxa de renovação da água relativamente baixa, as 

concentrações de coprostanol aí registradas são inferiores a de outras áreas que 
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são cronicamente impactadas por esgoto como, por exemplo, a Baía de 

Guanabara/RJ (que é a região com o maior nível de contaminação fecal no país) e a 

Baía de Santos/SP (TABELA 25). Infelizmente estudos no EJP que envolvam a 

utilização de marcadores moleculares de esgotos e que possam servir de base de 

comparação ainda não foram desenvolvidos. 

Apesar de elevadas concentrações absolutas de coprostanol serem um 

indício de contaminação fecal, elas não são suficientes para um parâmetro 

conclusivo de contaminação fecal. Em vez disso, diversos índices, considerando 

razões entre esteróis fecais, têm sido amplamente propostos na literatura a fim de 

aumentar a confiabilidade das avaliações de contaminação baseadas em esteróis 

(GRIMALT et al., 1990; TAKADA; EGANHOUSE, 1998). Não há consenso quanto ao 

número de razões diagnósticas necessárias para a identificação positiva de 

contaminação especificamente fecal, embora seja certo que quanto mais razões 

indicarem uma fonte particular, mais confiáveis serão os resultados (FURTULA et al., 

2012).  

No presente trabalho, sete razões diagnósticas foram consideradas 

(TABELA 24). Todas elas sinalizaram contaminação fecal na estação POT2. Destas, 

cinco também acusaram algum tipo de alteração na qualidade dos sedimentos da 

estação POT3 e apenas duas indicaram contaminação em POT1. Em termos de 

razões diagnósticas, não foram observadas tendências temporais distintas da 

contaminação fecal nos sedimentos do EJP.  

A razão COP/COL permite avaliar as contribuições de fontes biogênicas e 

de esgoto. Valores <1 são reportados para indicar a origem biogênica, enquanto 

valores >1 indicam fonte de esgoto (ADNAN et al., 2012; JENG; WANG; HAN, 1996; 

MUDGE; BEBIANNO, 1997). Conforme pode ser visualizado na TABELA 24, os 

valores obtidos para essa razão nas estações POT1 e POT3 foram <1, indicando 

entrada de colesterol a partir de fontes biogênicas no alto e baixo estuário. Contudo, 

na estação POT2 (médio estuário), predominou a MO de origem fecal (razão>1), 

sendo esta também a estação que apresentou a maior concentração de coprostanol 

em ambos períodos amostrais. 

Da mesma forma, a razão COP/(COP+COLN), proposta por Grimalt e 

colaboradores (1990), apresentou indícios de contaminação por esgoto apenas para 

a estação POT2, enquanto que as estações POT1 e POT3 se encontram com 

contaminação incipiente. Com base nessa razão, valores <0,3 são característicos de 
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ambientes ausentes de contaminação, onde o predomínio de colestanol é associado 

a fontes naturais, ao passo que valores >0,7 são constatados em sedimentos 

altamente contaminados. Já os valores intermediários (0,3 - 0,7) são insuficientes 

para confirmar a contaminação fecal, pois a formação de colestanol pode ser de 

origem biogênica ou este pode ter sua produção in situ através da redução do 

colesterol (VOLKMAN, 1986; FERNANDES et al., 1999; TOLOSA; MESA; ALONSO-

HERNANDEZ, 2014; GRILO et al., 2013). 

A razão COLN/COL, por sua vez, pode ser empregada para avaliar o grau 

de transformação diagenética dos esteróis em ambientes sedimentares. Isto porque 

na MO recentemente produzida por processos autotróficos, a razão entre o 

colestanol e colesterol fica entre 0,1 - 0,5, devido à produção preferencial pela biota 

de esteróis insaturados (CANUEL; MARTENS, 1993). As amostras das estações 

POT2 e POT3, apresentaram valores da razão COLN/COL <0,5, indicando que os 

aportes biogênicos de colestanol ou as suas transformações a partir do colesterol 

foram pouco significativas. A razão COL/(COL+COLN) também indicou alterações 

nos sedimentos das estações POT2 e POT3. Devido ao fato do colestanol ser 

resultado da degradação do colesterol, essa razão sugere que a diferença entre uma 

área contaminada e não contaminada esteja em valores entre >0,7 e <0,7, 

respectivamente (CHALAUX et al., 1995). A razão COP/∑-Esteróis(%) também 

constatou contaminação nas estações POT2 e POT3, já que as respostas aí obtidas 

ultrapassaram os 5-6% proposto por Hatcher e Mcgilivary (1979).  

Já as razões COP/COLN e COP/(COLN+COL) enquadraram todas as 

estações do EJP como passíveis de contaminação. A razão COP/COLN apresentou 

valores >0,7 para todas estações do EJP, indicando, de acordo com Grimalt et al. 

(1990), que toda a extensão do estuário apresenta-se contaminadas com fezes 

humanas. A relação COP/(COLN+COL), assumiu valores >0,2 para todas estações 

do EJP indicando que elas se encontram contaminadas pela entrada de esgotos no 

estuário (TAKADA; EGANHOUSE, 1998; CHAN et al., 1998).  

Em suma, as razões COP/(COP+COLN) e COP/COL mostraram 

evidência de contaminação fecal por esgotos somente para a estação POT2, 

corroborando com as concentrações absolutas de coprostanol (TABELA 24). Já as 

razões COL/(COL+COLN), COLN/COL e COP/∑Est(%) apontaram, além da amostra 

POT2, a POT3 como as amostras mais intensamente afetadas pelo aporte de 

esgotos. As razões COP/COLN e COP/(COLN+COL), por sua vez, demonstraram-se 
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mais sensíveis e enquadraram todas as estações do EJP como passíveis de 

contaminação ocasionada pela presença de materiais fecais humanos e/ou pela 

entrada de esgotos no estuário. 

De forma geral, os resultados dos esteróis obtidos para o EJP indicam 

nível de contaminação fecal decaindo de POT2>POT3>POT1. Esse padrão de 

distribuição é consistente com a presença e a intensidade de fontes conhecidas de 

poluição por efluentes sanitários e esgotos domésticos no EJP. O alto estuário, 

apesar da ineficiência do sistema de esgotos do município de Macaíba (SNIS - 

2015) e de constituir o corpo receptor do efluente final do SITEL-CIA (CAERN, 

2001), é a porção menos densamente povoada e aparentemente a menos 

contaminada por esgotos. Fato este que rassalta a contribuição das fontes difusas, 

advindas das ocupações presentes ao longo da bacia de drenagem do EJP, 

sobretudo na região que engloba as estações do médio e baixo estuário, para a 

contaminação fecal. 

Já o médio estuário conta com tributários que recebem contribuições de 

esgotos sanitários de boa parte das cidades constituintes da região metropolitana de 

Natal. Recebe ainda poluentes das imunizadoras e das atividades agropastoris, com 

destaque à carcinicultura, e também há contribuição do efluente final oriundo do 

parque industrial de Natal (DIN). Como já mencionado, a circulação é mais restrita 

nessa região do estuário, onde ocorre a zona de máxima deposição. Os dados 

demonstram que essa é a porção do estuário que se encontra severamente 

impactada por contaminantes fecais.  

O baixo estuário, por sua vez, é a porção mais densamente povoada e 

que recebe cargas poluentes principalmente de natureza difusa provenientes dos 

bairros de Natal e também pontualmente do efluente final da maior ETE em 

operação no Estado (ETE do Baldo) (CAERN, 2012; IPEA, 2015). Os dados obtidos 

para essa seção estuarina sugere contaminação fecal, embora os efeitos da 

contaminação pareçam atenuados pelas condições hidrodinâmicas e geoquímicas 

locais. 

A análise multivariada (FA – PCA) realizada para o teor de MO, finos, 

hormônios estrógenos e esteróis, reordenou os dados originais e criou três principais 

fatores que, juntos, explicaram 95,77% e 94,56% da variância total dos dados 

originais obtidos para o período seco e chuvoso, respectivamente (TABELA 26). 
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Tabela 26 - Autovalores e autovetores obtidos por PCA usando dados do teor de MO, finos, 
hormônios estrógenos e esteróis obtidos para os sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi no 
período chuvoso e seco. 

Variável 
Período seco  Período chuvoso 

Fator 1 Fator 2 Fator 3  Fator 1 Fator 2 Fator 3 

MO 0,87027 0,04297 0,36313  0,93226 -0,32459 -0,04229 

Finos 0,67865 0,54685 0,47200  0,28616 -0,43170 0,70938 

Estrógenos        

Dietilstilbestrol * 0,11639 0,05674 0,97893  0,92399 0,20160 -0,04569 

Dienestrol * 0,99867 -0,01642 0,03013  0,79621 0,56974 0,18963 

17α-Etinilestradiol * 0,34093 -0,22379 0,91282  0,96306 -0,14227 0,22415 

Mestranol * 0,05993 0,13977 0,98689  0,96937 -0,02609 0,21386 

α-Estradiol  0,64906 -0,37165 0,10414  -0,32417 0,08800 0,79898 

β-Estradiol  0,91278 -0,36635 0,13806  0,20694 0,43236 0,87749 

Estrona  0,34004 0,12386 0,93217  0,96741 0,20296 0,12393 

Estriol  0,98301 0,17989 0,03326  0,03429 -0,23333 0,91897 

Esteróis         

Coprostanol ** 0,94251 0,17882 0,28103  0,27954 -0,17935 0,90855 

Colesterol ** 0,75699 0,18414 0,62531  0,71168 -0,17195 0,67605 

Colestanol ** 0,88387 0,20230 0,41518  0,55206 0,36979 0,70635 

Ergosterol -0,07406 -0,99069 -0,02045  0,26214 0,95444 -0,13184 

Estigmasterol  -0,06674 -0,99375 0,03292  -0,01598 0,99779 -0,05057 

β-Sitosterol  0,07114 -0,95795 -0,16913  -0,16852 0,98544 -0,01623 

Autovalores 8,95 3,64 2,72  7,60 4,21 3,31 

(%) Total da variância 55,96 22,79 17,01  47,50 26,36 20,69 

(%) Variância acumulada 55,96 78,75 95,77  47,50 73,87 94,56 

Os valores destacados em negrito indicam as correlações mais fortes (Loading > 0,70).  
* Indica hormônios de natureza sintética. 
** Indica esteróis relacionados à contaminação fecal. 

 

O fator preponderante (F1) extraído para o período seco explicou 55,96 % 

da variância total e relacionou positivamente a MO com os hormônios dienestrol, β-

estradiol e estriol, e com os esteróis coprostanol, colesterol e colestanol. A FIGURA 

16 demonstra que a estação POT2 foi a que mais contribuiu para a formação dessa 

componente. Uma vez que a principal forma de disposição desses compostos no 

ambiente se dá por meio da excreção de urina e fezes humana e animal, pode-se 

inferir que eles tenham uma origem comum e relacionada ao lançamento de 

efluentes e esgotos sanitários provenientes das cidades de São Gonçalo do 

Amarante e Natal. Todas as razões diagnósticas calculadas para os esteróis 

indicaram evidência de contaminação fecal por esgotos em POT2, o que corrobora 

com os resultados aqui apresentados. 

Já o fator F2 explicou 22,79 % dos dados e relacionou positivamente 

apenas os esteróis ergosterol, estigmasterol e β-sitosterol, sendo a estação POT1 
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aquela que mais contribui para a formação desse fator (FIGURA 16). Conforme 

relatado anteriormente, o estigmasterol e o β-sitosterol são fitoesteróis comumente 

encontrados em plantas vasculares terrestres, enquanto que o ergosterol é um 

composto normalmente presente em fungos que participam da degradação da 

serapilheira (GESSNER; CHAUVET, 1993). Esse fato tem os levado a serem 

frequentemente usados como marcadores geoquímicos de MO terrígena em 

sistemas estuarinos. Nesse sentido, acredita-se que o fator F2 esteja evidenciando o 

aporte de MO no alto estuário a partir de uma fonte comum representada pelo 

influxo da biomassa de plantas terrestres.  

Por sua vez, o fator F3 explicou 17,01 % das variâncias e associou 

positivamente os hormônios sintéticos mestranol, 17α-Etinilestradiol e dietistilbestrol 

com o hormônio natural estrona, sendo a estação POT3 a mais significativa para 

formação desse fator. Esses achados são consistentes com os dados das 

concentrações absolutas anteriormente apresentadas (TABELAS 21 e 24) e levam a 

crer que a presença desses estrógenos no baixo estuário esteja sendo mais 

fortemente influenciada pela proximidade e intensidade das fontes contaminantes do 

que pelos parâmetros físico-químicos (MO e finos) dos sedimento, os quais no 

período seco não mostraram-se correlacionados com os hormônios em questão.  

Já durante o período chuvoso, o fator F1 explicou 47,50 % dos dados e 

relacionou positivamente a MO com todos os hormônios sintéticos (dietilstilbestrol, 

dienestrol, mestranol, 17α-Etinilestradiol), estrona e o colesterol. À semelhança dos 

obtidos para o período seco, a estação POT3 foi a que relacionou estrógenos 

sintéticos e estrona com a contaminação hormonal no baixo estuário (FIGURA 16). 

Essa componente indica que durante os eventos chuvosos a drenagem urbana pode 

estar contribuindo para o carreamento da MO, dos hormônios (sintéticos e estrona) e 

do colesterol para o setor baixo do EJP. 

O fator F2 explicou uma variância total de 26,36 % e, da mesma forma 

que os dados obtidos para o período seco, correlacionou positivamente ergosterol, 

estigmasterol e o β-sitosterol. Novamente a estação POT1 apresentou-se como a 

principal responsável para a formação desse fator, sugerindo ausência de 

contaminação hormonal e fecal no alto estuário, ao mesmo tempo que evidencia um 

aporte terrígeno para a composição da MO aí existente.  

O fator F3 explicou uma significativa variância total dos dados (20,69 %) e 

integrou o teor de finos com a maior parte dos hormônios naturais (α-estradiol, β-
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estradiol e estriol), e com os esteróis coprostanol e colestanol. A projeção gráfica do 

fator plano 1x3 ilustrada na FIGURA 16, aponta a estação POT2 como a principal 

(mas não a única) contribuinte para formação dessa componente. Essa componente 

pode estar sinalizando que esses compostos sejam provenientes da disposição de 

efluentes e esgotos sanitários, bem como de áreas rurais destinadas à agropecuária, 

já que excretas humana e animal constituem a principal fonte desses esteroides. 

 

Figura 16 – PCA mostrando a influência das estações de amostragem na composição das 
componentes principais (Fator 1 x Fator 2 e Fator 1 x Fator 3) considerando os dados da MO, finos, 
hormônios estrógenos e esteróis obtidos para os sedimentos do EJP e do estuário de referência 
durante o período seco e chuvoso. 
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5 CONCLUSÃO 

A abordagem multigeoquímica possibilitou realizar um amplo diagnóstico 

da contaminação ambiental do complexo estuarino Jundiaí-Potengi e estabelecer um 

gradiente de contaminação dos diferentes grupos químicos investigados. A aplicação 

dos métodos multivariados mostrou-se particularmente útil para avaliar e interpretar 

o conjunto de dados de forma integrada e descritiva, em particular devido ao grande 

número de parâmetros geoquímicos considerados na avaliação dos sedimentos do 

EJP. 

Os resultados indicam alteração da qualidade dos sedimentos estuarinos, 

os quais apresentam-se degradados pela presença de contaminantes inorgânicos e 

orgânicos, sendo esta situação ocasionada por uma combinação de fontes naturais 

e antropogênicas. 

O médio e o baixo estuário são considerados os setores mais 

deteriorados do EJP, independentemente da estação do ano. Nessas seções, os 

resultados dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos identificam a ocorrência de 

fontes antropogênicas decorrentes da queima e do derramamento de combustíveis 

derivados do petróleo, evidenciando o intenso tráfego veicular e as operações 

portuárias como fontes de contaminação. Os níveis de nutrientes, metais, hormônios 

e esteróis fecais, por sua vez, demonstram que essas porções do sistema estuarino 

se encontram severamente impactadas pelo lançamento de esgotos domésticos e 

de efluentes diversos (sanitários, industriais e de despesca de camarão).  

O alto estuário apresenta fortes indícios de contaminação somente por 

pesticidas usados em práticas agrícolas, muito embora os princípios ativos 

relacionados aos usos domissanitários também contribuam para a deterioração dos 

sedimentos no baixo estuário, onde as características levam a crer que o input de 

nutrientes e das diferentes classes contaminantes nessa região esteja condicionado 

a fontes (locais e difusas) de impacto significativo e contínuo.  

As piores condições são observadas durante o período chuvoso, quando 

os escoamentos das áreas urbanas e agrícolas são mais intensos e transportam 

maior carga e variedade de poluentes para o EJP, provocando sua eutrofização e 

contaminação.  A informação gerada neste estudo representa a primeira iniciativa 

para a avaliação multigeoquímica da condição ambiental do EJP, a qual poderá ser 

aproveitada como suporte para futuras ações visando a sustentabilidade, a 
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manutenção do equilíbrio e a qualidade ambiental de uma região tão importante e 

sensível, como é o caso da costa semiárida do nordeste brasileiro.  
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CAPITULO 4: ANÁLISE INTEGRADA DA CONTAMINAÇÃO DOS SEDIMENTOS 

DO COMPLEXO ESTUARINO JUNDIAÍ-POTENGI (NATAL/RN) BASEADA EM 

MÚLTIPLAS LINHAS DE EVIDÊNCIA. 

 

RESUMO 

O Estuário Jundiaí-Potengi (EJP) está localizado na costa semiárida do Nordeste 
brasileiro e é influenciado por múltiplas fontes de poluição. A qualidade do 
sedimento do EJP foi avaliada durante o período seco e chuvoso por meio de uma 
abordagem integrativa dos níveis de contaminação dos sedimentos com os efeitos 
biológicos medidos através de testes de toxicidade e de indicadores ecológicos da 
macrofauna bentônica. Para isso, os sedimentos foram analisados quanto às 
propriedades sedimentológicas, teores de elementos inorgânicos (metais, N-total e 
P-total) e compostos orgânicos (HPA, pesticidas, hormônios e estrógenos), e no 
tocante à avaliação da estrutura da comunidade bentônica, sendo os dados 
quantitativos integrados por meio de métodos estatísticos multivariados e métodos 
comparativos não estatísticos. Os resultados evidenciaram alteração da qualidade 
dos sedimentos estuarinos, sendo esta situação provocada por uma combinação de 
fontes naturais e antropogênicas, que traz como impacto direto o aumento da 
toxicidade dos sedimentos e o empobrecimento da fauna bentônica. As condições 
mais severas são observadas durante o período chuvoso, quando os escoamentos 
das áreas urbanas e agrícolas são mais intensos e conduzem maior carga e 
variedade de poluentes que são expostos à fauna bentônica. O médio EJP é o setor 
mais degradado do estuário, onde praticamente todas as classes contaminantes 
investigadas contribuíram para causar forte toxicidade e alteração da comunidade 
bentônica. Essa porção do sistema coincide com a zona de máxima turbidez e 
mistura. Por essa razão, melhor reflete a contribuição adicional das diferentes 
classes contaminantes nos sedimentos e ocasiona maior perturbação aos 
organismos bentônicos. O alto EJP apresenta indícios de contaminação por 
pesticidas usados nas atividades agrícolas, muito embora o impacto ocasionado à 
comunidade bentônica nesse setor é melhor explicado pela associação de fatores 
naturais, com a toxicidade dos sedimentos exercendo um papel secundário no 
padrão de distribuição dos organismos na comunidade. No baixo EJP, onde a 
comunidade bentônica é relativamente estruturada, a contaminação por metais e 
compostos orgânicos se dá por fontes de impacto significativo e contínuo, 
representadas principalmente pela atividade portuária, escoamento superficial 
urbano e esgotos domésticos. Nessa seção estuarina, a toxicidade dos sedimentos 
e os efeitos da contaminação parecem ser abrandados pelas condições 
hidrodinâmicas e geoquímicas, as quais dispersam os contaminantes e reconduzem 
o ambiente a um estado biológico mais estruturado. A informação aqui gerada 
representa a primeira iniciativa para a avaliação da condição ambiental do estuário 
Jundiaí-Potengi por meio do uso de três diferentes linhas de evidências. Esta 
abordagem mostrou-se apropriada para avaliar o grau e a natureza dos 
contaminantes, bem como fornecer o significado biológico da contaminação, tanto 
em escala laboratorial (toxicidade) como in situ (alteração da fauna bentônica), para 
esse valioso ecossistema da costa semiárida do nordeste brasileiro. 

 
Palavras-chave: Metais, contaminantes orgânicos, toxicidade, bentos, sedimentos, 
costa semiárida. 
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ABSTRACT 

The Jundiaí-Potengi Estuary (EJP – Estuário Jundiaí-Potengi) is located on the 
semiarid coast of the Brazilian Northeast region and is influenced by multiple sources 
of pollution. The quality of the sediment from EJP was assessed during the dry and 
rainy periods through an integrative approach of contamination levels of sediments 
with biological effect. The quality of the sediment was measured by toxicity tests and 
ecological indicators of benthic macrofauna. To this end, sediments were analyzed 
concerning sedimentological properties, levels of inorganic elements (metals, total-N 
e total-P) and organic compounds (PAHs, pesticides, hormones e estrogens). The 
analysis concerned the assessment of the structure of benthic community, and 
quantitative data was integrated via multivariate statistical methods and non-
statistical comparative methods. The results highlighted quality deterioration of 
estuary sediments, due to a combination of natural and anthropogenic sources. As a 
direct impact, the toxicity of sediments rose and the benthic fauna was reduced. The 
most severe conditions are met during the rainy season, when the flow from urban 
and rural stormwater runoff are more intense and carry a higher load and variety of 
pollutants that are exposed to the benthic fauna. Medium EJP is the most 
deteriorated part of the estuary, where virtually all classes of investigated pollutants 
have contributed for the higher toxicity and deterioration of the benthic community. 
This sector of the system matches the zone of maximum turbidity and mixture, and 
for this reason, it results in an additional contribution of different classes of pollutants 
in sediments, in addition to bringing about a higher disturbance to benthic organisms. 
High EJP provides signs of contamination from pesticides used in agriculture, 
although the impact to the benthic community in this sector is more affected by an 
association of natural factores, such as the toxicity of sediments exerting a 
secondary role on the pattern of distribution of organisms in the community. In low 
EJP, where the benthic community is somewhat well structured, the contamination 
from metals and organical compounds is caused by sources of meaningful and 
continuous impact, such as port activity, urban superficial drainage and domestic 
sewage. In this estuary sector, the toxicity of sediments and the effect of 
contamination seem to slow down due to hidrodynamic and geochemical factors, 
which scatters the pollutants and redirect the environment to a more structured 
biological state. The information here produced constitutes the first initiative for the 
evaluation of the environmental condition of Jundiaí-Potengi Estuary by using three 
different lines of evidence. This approach turns up to be suitable to the need of 
evaluating the degree and nature and pollutants, as well as providing the biological 
meaning of the contamination, both in laboratorial scale (toxicity) and in situ 
(deterioration of benthic fauna), to this valuable ecosystem of the semiarid coast of 
Northeastern Brazil. 
 
Keywords: Metals, organic pollutants, toxicity, benthos, sediments, semiarid coast. 
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1 INTRODUÇÃO  

Existem milhares de produtos químicos presentes no ambiente aquático 

decorrentes das atividades humanas. Em qualquer sociedade industrializada, uma 

grande variedade de rejeitos é liberada todos os dias para os corpos hídricos a partir 

de usos residenciais, comerciais, agropecuários e industriais. Todos eles perfazem 

uma mistura complexa de produtos químicos perigosos contendo metais, 

fertilizantes, pesticidas, óleos, fármacos, entre outros, os quais representam um risco 

potencial não só para a vida selvagem, mas também para a saúde humana por meio 

da possível ingestão de alimentos contaminados (ÁLVAREZ-MUÑOZ et al., 2016; 

CUCCO; UMGIESSER, 2005; MIRANDA: CASTRO; KJERFVE, 2002).  

Entre os ambientes aquáticos, os estuários são amplamente reconhecidos 

como alguns dos mais importantes e produtivos ambientes do planeta, oferecendo 

naturalmente diferentes produtos e serviços ecossistêmicos (COSTANZA et al.,  

1997; SAVAGE et al., 2012). No entanto, devido às suas características geográficas, 

os estuários foram ocupados ao longo dos anos por estruturas urbanas e instalações 

industriais, portuárias e aquícolas. No Brasil, essa ocupação ainda vem sendo 

frequentemente realizada de maneira desordenada, resultando em degradação dos 

ecossistemas estuarinos, marinhos e costeiros (SERIANI et al., 2008).  

Dessa forma, estudos que contribuam para um melhor entendimento da 

relação causa-efeito entre os processos produtivos e seu impacto ambiental nos 

ecossistemas estuarinos são cada vez mais importantes e indispensáveis. Nesse 

contexto, a avaliação da qualidade dos sedimentos desponta como uma ferramenta 

essencial para investigar a disponibilidade e a destinação dos contaminantes nos 

corpos hídricos, uma vez que o sedimento constitui o compartimento preferencial de 

armazenamento e transformação da maioria dos contaminantes gerados e lançados 

pelo homem. 

Nos últimos anos têm sido desenvolvidas estratégias para uma avaliação 

mais abrangente da qualidade dos sedimentos que adotam abordagens integradas 

combinando, por exemplo, evidências químicas, biológicas e toxicológicas (CESAR 

et al., 2007; CHAPMAN et al., 2002; CHAPMAN; ANDERSON, 2005; DELVALLS et 

al., 2004). A abordagem que integra dados provenientes de três (ou mais) diferentes 

linhas de evidências é denominada Tríade da Qualidade dos Sedimentos (TQS). 

Esta abordagem tem sido considerada uma das mais apropriadas para estudos de 
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sistemas aquáticos impactados por atividades antropogênicas (BAY et al., 2007; 

CARR et al., 1996; CHAPMAN et al., 1999; CHAPMAN; ANDERSON, 2005; 

CHAPMAN; HOLLERT, 2006; KRULL et al., 2014). 

Na TQS, os dados químicos, biológicos e ecológicos são combinados 

para gerar um perfil de degradação de cada unidade amostral, de modo que o 

emprego integrado das três linhas de evidência oferece maior robustez ao 

diagnóstico ambiental e fornece melhor subsídio à tomada de decisões (CHAPMAN, 

DEXTER; LONG, 1987; CHAPMAN; MCDONALD; LAWRENCE, 2002; BORGMANN 

et al., 2001; LEE; JONES-LEE, 2004; ViGANÒ et al., 2003). A linha de evidência 

química mostra a natureza e a concentração dos elementos e/ou compostos tóxicos 

de uma mistura pela qual o ambiente está sendo exposto. A abordagem 

ecotoxicológica avalia respostas de organismos-teste expostos – em laboratório ou 

in situ – às condições ambientais sob estudo, com as respostas biológicas 

geralmente sendo dadas por meio da letalidade, desenvolvimento anômalo ou 

performance reprodutiva. A linha de evidência ecológica, por sua vez, avalia a 

estrutura das comunidades bentônicas estabelecidas nos sedimentos da área 

investigada, empregando-se descritores da biodiversidade a fim de demonstrar 

padrões de alteração na comunidade em função das variáveis ambientais ou de 

impactos antropogênicos (FERRAZ et al., 2008; MACDONALD; INGERSOLL, 2003; 

WARWICK; CLARKE, 1993). 

Dentre os estuários existentes na costa semiárida do Brasil, destaca-se 

neste estudo o estuário Jundiaí-Potengi (EJP). Maior e mais importante sistema 

estuarino-fluvial do Estado do Rio Grande do Norte, é rodeado por manguezais que 

apoiam a pesca regional e fornecem abrigo e alimento para diversas espécies 

aquáticas e terrestres. Apesar de sua relevância ecológica e socioeconômica, o EJP 

é hoje uma das regiões mais críticas do Estado no que diz respeito à contaminação 

química dos diferentes compartimentos que integram seus corpos hídricos (água, 

sedimento e biota) (BURUAEM et al., 2013a; EMERENCIANO et al, 2008; GUEDES, 

2012; 2015; OSKIERSKI et al. 2009; SINDERN et al., 2007; SILVA et al., 2001; 

SILVA; SMITH; RAINBOW, 2006; SOUZA et al., 2010; SOUZA; SILVA, 2011; 

SOUZA et al., 2016; TAVARES et al., 2014). 

As cidades circunvizinhas à porção superior da bacia do Jundiaí-Potengi 

contam com uma atividade agrícola diversificada, sendo cultivados desde produtos 

de subsistência até produtos destinados ao agronegócio (IBGE, 2013). As porções 
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inferior e média são também influenciadas por atividades antropogênicas, com 

destaque as descargas de esgotos não tratados dos núcleos urbanos e efluentes 

sanitários, industriais, hospitalares e da carcinicultura (SOUZA; SILVA, 2011). Na 

porção inferior, a atividade portuária constitui ainda outra fonte importante de 

contaminação, devido ao derramamento de petróleo e seus derivados durante 

operações de carga/descarga, à poluição por substâncias decorrentes de tintas anti-

incrustrantes, e ao lixo e esgotos oriundos das docas e das embarcações. 

No EJP, a contaminação dos sedimentos e a bioacumulação de metais 

em tecidos de diferentes espécies de moluscos bivalves e crustáceos já foram 

registradas por vários autores (EMERENCIANO et al., 2008; GUEDES, 2012; SILVA 

et al., 2001; SILVA; SMITH; RAINBOW, 2006a). Recentemente, observou-se 

toxicidade aguda e crônica nos sedimentos de diferentes trechos do estuário 

(BURUAEM et al., 2013a; SOUZA et al., 2016). Outros estudos também 

correlacionaram a contaminação com alterações físico-químicas na água (GUEDES; 

LIMA; SOUZA, 2005; SOUZA et al., 2010; TAVARES et al., 2014) e nas 

comunidades biológicas (SOUZA et al., 2010).  

Ainda assim, a quantidade de estudos ambientais para a região do EJP é 

bastante limitada. Dos estudos disponíveis, a maior parte aborda apenas a 

contaminação química sem levar em conta os efeitos biológicos e ecológicos dos 

compostos tóxicos. Dessa forma, a condução de um estudo integrado que relacione 

a contaminação química com a toxicidade dos sedimentos e os aspectos ecológicos 

da fauna bentônica representaria a primeira iniciativa e um importante instrumento 

para se promover uma diligente e ampla avaliação da qualidade ambiental da região. 

Nesse contexto, o objetivo principal desta etapa da pesquisa foi avaliar a qualidade 

dos sedimentos superficiais do complexo estuarino Jundiaí-Potengi por meio de uma 

abordagem integrativa dos níveis de contaminação dos sedimentos com os efeitos 

biológicos medidos através de testes de toxicidade e de indicadores ecológicos da 

estrutura da comunidade bentônica.  
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2 OBJETIVOS 

A abordagem integrativa adotada nesta etapa do estudo foi a Tríade da 

Qualidade de Sedimentos, e incluiu a análise das propriedades sedimentológicas, 

quantificação dos teores de elementos inorgânicos (nitrogênio, fósforo e metais), de 

compostos orgânicos (HPA, pesticidas, hormônios e estrógenos), determinação da 

toxicidade dos sedimentos, e a avaliação da estrutura da comunidade bentônica, 

com a aplicação de índices geoquímicos, índices ecológicos, razões diagnósticas e 

razões de risco tóxico, sendo os dados quantitativos integrados por meio de 

métodos estatísticos multivariados e métodos comparativos não estatísticos.  

Os objetivos específicos dessa etapa da pesquisa consistiram em: 

 Avaliar alterações espaço-temporais in situ da estrutura e distribuição das 

comunidades bentônicas na região do EJP, associando as modificações 

encontradas com as características ambientais e com os efeitos da ação 

antrópica; 

 Estimar o potencial tóxico dos sedimentos estuarino através da aplicação de 

ensaios ecotoxicológicos em laboratório tendo por base espécies 

padronizadas ou nacionalmente muito usadas em estudos de avaliação 

ambiental; 

 Integrar os resultados através de análises estatísticas multivariadas e de 

métodos comparativos não estatísticos, buscando identificar associações 

entre contaminação, toxicidade e alteração da macrofauna bentônica. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 Estações de amostragem  

 

As amostras de sedimentos dos estuários Jundiaí-Potengi e Galinhos 

(referência), consideradas nesta etapa da pesquisa, foram as mesmas usadas na 

abordagem multigeoquímica apresentada no capítulo 3 (FIGURA 1, capítulo 3). A 

primeira campanha de amostragem ocorreu em Outubro/2015, durante o período 

seco, quando o índice pluviométrico obtido para o mês foi de 6,6 mm. A segunda 

campanha, por sua vez, ocorreu em Março/2016, durante o período chuvoso, 

quando o índice mensal foi igual a 152,5 mm, sendo a precipitação anual média 

acumulada para esse período de 1.149,8 mm (EMPARN, 2016). 

No EJP as amostras foram provenientes de três estações, uma em cada 

setor do estuário, as quais foram designadas POT1, POT2 e POT3. A estação POT1 

está inserida à montante do estuário nas proximidades do centro urbano da cidade 

de Macaíba. A estação POT2, por sua vez, compreende as cidades de Natal e São 

Gonçalo do Amarante, enquanto que a estação POT3 é a mais próxima da foz do 

estuário e abrange as zonas norte e sul da capital Natal. O sedimento de referência, 

por sua vez, foi amostrado em dois pontos do estuário Galinhos (REF1 e REF2), em 

locais sem histórico de contaminação e que apresentam água e sedimento de boa 

qualidade, sendo usados no laboratório ECOTOX/UFRN como controle dos testes 

ecotoxicológicos e manutenção dos cultivos. 

 

3.2 Procedimentos de amostragem 

 

Em cada estação de coleta, as amostras de sedimento foram coletadas 

com auxílio de uma draga do tipo van Veen com área de ataque de 0,0512 m2 e 

capacidade máxima de 9,216 dm3. Por estação, foi considerado um total de seis 

pegadas, das quais três, após homogeneização, compôs uma fração destinada às 

análises geoquímicas e ecotoxicológicas, e outras três destinaram-se a avaliação da 

comunidade de macroinvertebrados bentônicos (réplicas verdadeiras).  

Os sedimentos foram coletados em ocasião de baixa-mar, sempre nas 

margens deposicionais com substratos não vegetados, como tem sido indicado em 
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trabalhos que versam sobre a qualidade do sedimento (BURTON; JOHNSTON, 

2010; MACDONALD; INGERSOLL, 2003), bem como em protocolos de 

monitoramento de habitats bentônicos costeiros (TURRA; DENADAI, 2015). A 

profundidade obtida nas estações de amostragens variou entre <0,5 e 2,5 m, sendo 

este parâmetro estimado pela metragem do cabo utilizado na draga. Durante as 

amostragens, também foram determinados in situ alguns dos parâmetros físico-

químicos da água superficial, tais como pH, salinidade, oxigênio dissolvido e 

temperatura, com auxílio de uma sonda multiparâmetros Horiba, U20XD. A 

verificação da salinidade se deu através de um refratômetro portátil. As medições de 

todas essas variáveis foram realizadas de acordo com os procedimentos de coleta 

de água descritos no manual da CETESB (2011). Os valores dos parâmetros físico-

químicos da água superficial obtidos para cada estação se encontram sumarizados 

na TABELA 1. 

 

Tabela 1 – Profundidade de coleta do sedimento e parâmetros físico-químicos da água de superfície 
amostrada durante o período seco e chuvoso nas estações de coleta estudadas nos estuários 
Jundiaí-Potengi e de referência. 

Estações 
Profundidade Salinidade Temperatura  OD 

pH 
(m) (‰) (ºC) (mg/L) 

Período seco           
POT1 <0,5  6 28,6 3,30 7,25 
POT2 1,5 25 29,1 4,13 7,10 
POT3 2,0 32 28,7 5,27 7,12 
REF1 1,5 40 29 5,33 7,73 
REF2 2,5 42 29,4 6,07 7,80 

Período chuvoso           
POT1 1,0 4 27,6 4,45 7,27 
POT2 1,0 20 28,7 5,70 7,20 
POT3 2,0 30 27,3 6,25 7,16 
REF1 2,5 39 28,8 6,14 7,95 
REF2 2,0 42 28,6 5,85 7,95 

 

Para as análises geoquímicas e ecotoxicológicas, foram retiradas da 

draga apenas a porção central e superficial do sedimento (camada de 

aproximadamente 5 cm). Em seguida, os sedimentos de cada estação foram 

divididos em subamostras, armazenados em frascos de polipropileno de 1 L e em 

recipientes de alumínio de 500 mL, e destinados, respectivamente, a posterior 

caracterização geoquímica (resultados já apresentados no capítulo 3) e 

ecotoxicológica. Todas as amostras destinadas às análises ecotoxicológicas foram 



216 
 

acondicionadas em caixas térmicas com gelo e levadas ao laboratório, onde foram 

armazenadas no escuro e sob a temperatura de 4ºC até o seu uso.  

Para avaliação da estrutura da macrofauna bentônica, os procedimentos 

de amostragem, armazenagem e preservação seguiram essencialmente a Norma 

Técnica L5.309 para organismos bentônicos de água doce (CETESB, 2003), bem 

como o protocolo disponível  em Turra e Denadai (2015). Durante o procedimento de 

amostragem destinado à análise da composição de macroinvertebrados bentônicos, 

só foram consideradas as réplicas em que pelo menos 3/4 da draga estivesse 

preenchida com sedimento. Quando atingia-se tal volume, as amostras 

correspondentes a cada réplica eram acondicionadas em sacos plásticos 

resistentes, devidamente etiquetados, contendo um volume de álcool 70% suficiente 

para cobrir todo material coletado. Em seguida, os sacos plásticos foram lacrados e 

encaminhados à laboratório para posterior, lavagem do sedimento, triagem, 

identificação e contagem dos organismos. 

 

3.3 Análises geoquímicas 

Em laboratório, os conteúdos das amostras de sedimentos destinadas às 

análises geoquímicas foram submetidos a diferentes tratamentos. Para análise 

granulométrica e determinação dos teores de MO, N-total, P-total e metais, as 

amostras foram inicialmente secas a 45°C em estufa por um período de 5 dias. 

Outra parte das amostras, destinadas à determinação dos teores dos contaminantes 

orgânicos, foram secas por liofilização a -33 °C e 760 torr durante um período de 48 

h.  

A determinação das frações granulométricas foi feita por peneiramento e 

pipetagem, segundo método descrito pela ABNT (1988). A estimativa dos teores de 

MO foi feita seguindo o método volumétrico da EMBRAPA (1998). Já a 

determinação dos teores de N-total e P-total foi feita pelo método colorimétrico 

descrito por Grasshoff et al. (1999), com as respectivas quantificações por 

espectrofotometria. As concentrações dos metais (Fe, Mn, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn) 

foram determinadas utilizando-se uma solução extratora duplo-ácida (HCl 0,05 M e 

H2SO4 0,0125 M) e quantificadas por espectrofotometria de absorção atômica de 

chama (EMBRAPA, 1998). Todas estas determinações se encontram 

detalhadamente explicadas na seção 3.2 do capítulo 2. 
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A extração dos compostos orgânicos foi realizada por sonicação com a 

adição de diferentes solventes. A purificação (clean up) e o fraccionamento dos 

extratos foram realizados através de uma coluna de vidro preenchida com sílica, 

alumina, cobre e sulfato de sódio. Esses procedimentos foram executados de acordo 

com o protocolo desenvolvido por Cavalcante e colaboradores (2008) e a 

quantificação se deu por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa 

(CG-MS), através de métodos preparados para cada uma das classes de compostos 

químicos investigadas. Os procedimentos laboratoriais tomados para determinação 

dos compostos orgânicos se encontram devidamente detalhados na seção 3.3.3 do 

capítulo 3. 

 

3.4 Análises ecotoxicológicas  

 

A toxicidade do sedimento integral do EJP foi analisada por meio de 

testes de toxicidade aguda e crônica utilizando como organismos-teste, 

respectivamente, os anfípodos Leptocheirus plumulosus e Tiburonella viscana, e o 

copépodo Nitocra sp. Diferentemente do ocorrido na etapa de caracterização 

(capítulo 2), a toxicidade crônica na interface sedimento-água com embriões de 

ouriço-do-mar da espécie Lytechinus variegatus não foi testada, uma vez que o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), através da Portaria nº 445/2014, incluiu esse 

organismo na lista de espécies vulneráveis. O documento estabelece proteção 

integral da espécie, incluindo, entre outras medidas, a proibição de sua captura, 

transporte, armazenamento e manejo, inclusive para fins científicos e não-

destrutivos. 

 

3.4.1 Testes de toxicidade aguda (TA) 

 

Os testes de toxicidade aguda com sedimento integral seguiram a Norma 

técnica NBR 15638 da ABNT (2008), cujos procedimentos experimentais estão 

detalhados na seção 3.3.1 do capítulo 2. Diferentemente da etapa anterior da 

pesquisa, na qual considerou-se 20 organismos por réplica, os testes com L. 

plumulosus foram conduzidos com 10 anfípodos/réplica. Os testes com T. viscana, 

por sua vez, contaram com o mesmo número de organismos por réplica usados na 
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etapa de caracterização (n=10). Os resultados dos testes de toxicidade aguda foram 

expressos como percentual de sobrevivência.  

 

3.4.2 Teste de toxicidade crônica (TC) 

 

Os testes crônicos com sedimento integral consistiram na utilização do 

copépodo Nitocra sp segundo o método descrito por Lotufo e Abessa (2002). Os 

procedimentos experimentais para a realização dos testes de toxicidade crônica 

também estão descritos na seção 3.3.2 do capitulo 2. Para esta fase da pesquisa 

foram consideradas três réplicas por amostra em vez de quatro (usadas na etapa de 

caracterização). Os resultados dos testes de toxicidade crônica foram expressos 

como número de descendentes (náuplios+copepoditos) por fêmea. 

 

3.4.3 Análise dos dados ecotoxicológicos  

 

Para a análise estatística, os dados de toxicidade aguda (sobrevivência 

de anfípodos) e crônica (reprodução de copépodos) obtidos para as amostras de 

sedimento integral foram processados usando o one-way ANOVA e, posteriormente, 

comparados com seus respectivos controles empregando-se o teste t’-Student. As 

amostras diferentes significativamente do controle foram consideradas tóxicas 

(p≤0,05) e as que não apresentaram diferença significativa foram consideradas não 

tóxicas. Antes desses procedimentos, os dados foram submetidos à avaliação do 

tipo de distribuição (normalidade) pelo teste do Chi-quadrado e, homogeneidade de 

variâncias, pelo teste de Fisher. Para estas análises foi utilizado o software 

STATISTICA, versão 7 (Stat Soft, Inc., 2004).  

Após a classificação das amostras quanto à toxicidade, os dados de 

toxicidade aguda (TA) e crônica (TC) foram convertidos em suas respectivas 

indicações de efeito tóxico, isto é, mortalidade de anfípodos e inibição da 

fecundidade de copépodos. Em seguida, os dados de TA e TC foram integrados 

conforme abordagem qualitativa sugerida por Souza et al. (2016), com a diferença 

de que não houve a combinação entre os dados resultantes de testes crônicos, já 

que para essa etapa do estudo não foi aplicado o teste com embriões de L. 

variegatus. 
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3.5 Análises da macrofauna bentônica  

 

3.5.1 Preparação da amostra e identificação dos organismos 

 

Após a obtenção das amostras, procedeu-se em laboratório à lavagem do 

sedimento, bem como com a triagem, identificação e contagem dos organismos. A 

preparação das amostras (lavagem e triagem) ocorreu no laboratório 

ECOTOX/NUPPRAR-UFRN, coordenado pelo Prof. Dr. Guilherme Fulgêncio de 

Medeiros, enquanto que a identificação e contagem se deu no Laboratório de 

Zoobentos do LABOMAR-UFC, coordenado pela Profa. Drª. Cristina de Almeida 

Rocha Barreira. 

Para a extração dos organismos, inicialmente as amostras de sedimentos 

foram peneiradas em uma malha de 0,5 mm de abertura e lavadas cuidadosamente 

com água corrente. Em seguida, o material retido na peneira foi armazenado em 

recipientes plásticos de 500 mL contendo álcool 70 %, sendo os animais corados 

com Rosa de Bengala, para facilitar sua separação.  

Após um período mínimo de 24 h foi feita a triagem das amostras. A 

triagem consistiu em separar os organismos de interesse dos detritos e foi 

processada inicialmente a olho nu, com o material disposto em bandeja plástica de 

fundo branco, e, em seguida, sob estereomicroscópio. Durante esse procedimento, 

uma fração da amostra foi homogeneamente espalhada em uma placa de Bogorov 

adaptada (30 x 15 cm), tantas vezes quanto necessário, para certificação de que 

todo o material foi examinado. Os organismos pinçados (capturados) foram então 

armazenados em frascos de cintilação, devidamente etiquetados, de 15 ou 25 mL 

(dependendo do tamanho dos organismos) e preenchidos também com álcool 70 %.  

A separação dos animais em maiores grupos morfo-funcionais (filos ou 

classes) se deu concomitantemente à triagem, enquanto que a identificação e a 

contagem ocorreram posteriormente a esta etapa. Para o procedimento de 

identificação, fez-se necessário à utilização de chaves dicotômicas específicas, além 

de uso de estereomicroscópio (com aumento de até 45x) e, sempre que necessário, 

uso de microscópio óptico (com aumento de até 1000x). 

Os organismos foram identificados até o menor nível de organização 

possível, sendo os anelídeos e moluscos identificados pelo Dr. Wilson Franklin 

Júnior (UFC), utilizando chaves de identificação para famílias e gêneros, de acordo 
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com Amaral e Nonato (1981) e Rios (1984), respectivamente. Artrópodes e 

organismos pertencentes a filos menos representativos foram identificados por 

Ivanildo Surini com a colaboração de Wilson Franklin Júnior, sendo a identificação 

confirmada pelo Prof. Dr. Luís Ernesto (UFC).  

 

3.5.2 Análise dos dados da comunidade bentônica 

 

Os resultados das análises da macrofauna bentônica obtidos em cada 

estação de amostragem para os períodos estuados (seco e chuvoso) foram 

expressos em número de indivíduos coletados em uma área de 0,1536 m2, o que 

representou a soma total da área amostrada nas três pegadas (0,0512 m2 cada). De 

forma a possibilitar uma melhor interpretação dos resultados e permitir a posterior 

comparação com outros trabalhos, a densidade de organismos foi convertida em 

metro quadrado. Foram calculadas as abundâncias relativas (em %) dos filos 

encontrados, bem como dos grupos mais representativos para avaliação da 

qualidade ambiental: Polychaeta, Crustacea e Mollusca. Empregou-se também a 

dominância de Polychaeta como indicador de qualidade ambiental, uma vez que 

esses grupos são tradicionalmente designados como indicadores de áreas poluídas. 

Com os dados de densidade foram também realizadas análises de 

agrupamento (modo Q), a partir de uma matriz de similaridades calculada através do 

coeficiente de Bray-Curtis. Tal coeficiente é um dos mais utilizados em ecologia e 

apresenta uma série de características desejáveis. De acordo com Valentin (2000), 

ele não considera duplas-ausências e é fortemente influenciado pelas espécies 

dominantes, embora considere as espécies intermediárias. Devido a essa última 

característica, é importante que o coeficiente de Bray-Curtis seja aplicado em dados 

que tenham sido transformados visando aumentar a participação das espécies raras 

durante o cálculo da matriz de similaridades. Para a análise conduzida no presente 

estudo, os valores das densidades dos organismos foram transformados pela função 

raiz quadrada. O critério de agrupamento utilizado foi o método pela associação 

média não ponderada (UPGMA – “Unweighted Pair-Group Method using Arithmetic 

Average”), que calcula a média aritmética da similaridade entre o objeto que se 

deseja incluir em um grupo e cada objeto desse grupo. 

Para estabelecer quais espécies da macrofauna bentônica contribuíram 

com maior peso para as diferenças observadas entre os grupos de estações, a 
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Análise de Similaridade Percentual (SIMPER) foi aplicada. Esta análise consiste em 

calcular a dissimilaridade entre todos os pares de amostras dos grupos obtidos na 

análise de agrupamento (CA), e, posteriormente, calcular a contribuição média de 

cada espécie para a dissimilaridade entre os grupos de amostras separadamente. 

Desta forma, quando uma espécie apresenta uma alta contribuição média para um 

grupo de amostras e uma baixa contribuição média para o outro grupo, pode ser 

considerada como boa discriminadora (CLARKE; GORLEY 2001).  

No sentido de caracterizar as comunidades de macroinvertebrados 

bentônicos das áreas estuarinas investigadas foram calculados, como descritores, a 

riqueza “numérica” (S) e os índices ecológicos de Diversidade de Shannon-Winer 

(H), Riqueza de Margalef (R), Equitabilidade de Pielou (J) e Dominância de Simpson 

(D), a partir dos valores da densidade, considerando as três réplicas analisadas para 

cada período e estação amostrada, e tomando por base as equações extraídas de 

Abel (1989) e Choueri et al. (2009b) que se encontram representadas abaixo na 

TABELA 2: 

 
Tabela 2 – índices ecológicos utilizados o presente estudo como descritores da 
comunidade bentônica. 

Índice ecológico Equação 

*Riqueza específica (S)  S = nº de espécies 

Riqueza de Margalef (R)  R = (S-1) / (Log N) 

Diversidade de Shannon (H)  H = -Ʃ(Pi Log Pi) 

Dominância de Simpson (D)  D =1-Ʃ [(ni(ni-1) / (n(n-1)] 

Equitabilidade de Pielou (J) J = (H / Log S) 
Onde: S = número de espécies na amostra; N = número total de indivíduos na 
amostra; n = número de indivíduos em uma amostra da população; ni = 
número de indivíduos da espécie “i” em uma amostra da população; Pi = é a 
abundância relativa de cada espécie. *A riqueza específica (S) constitui uma 
medida numérica baseada somente na contagem de espécies. 

 

O número total de indivíduos (N) foi calculado através da soma de todos 

os indivíduos de cada amostra, em cada estação e período de coleta. Já o número 

total de espécies (riqueza S) foi obtido de igual maneira, somando-se neste caso 

não os indivíduos, mas as espécies e/ou os menores níveis taxonômicos 

encontrados.  

O índice de riqueza de Margalef (R) foi calculado para estimar a 

diversidade da comunidade com base no número total de espécies diferentes (S) em 

função do número total de indivíduos (N). Nesse índice, quanto maior for o valor 
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maior será a diversidade. O índice de diversidade específica de Shannon (H’) 

também permitiu caracterizar a diversidade de organismos na comunidade, 

considerando a fração de indivíduos de cada táxon sobre o número total de 

indivíduos da amostra, ou seja, ele é sensível ao número de espécies na amostra e 

às abundâncias relativas de cada uma dessas espécies. Igualmente ao índice R, 

quanto maior for o valor do índice H’, maior será a diversidade da comunidade na 

amostra em estudo. 

Já o índice de Simpson (D) foi calculado para verificar a probabilidade de 

dois indivíduos escolhidos ao acaso pertencerem à mesma espécie. Neste estudo, 

optou-se pela utilização da forma 1-Simpson (1-λ), já que esta variante é mais 

apropriada para amostras pequenas, tornando mais evidente a contribuição das 

espécies em menor abundância, do que na fórmula normal. Este índice varia entre 0 

e 1, e quanto maior o valor de D, menor será a dominância e maior será a 

diversidade. 

O índice de Pielou (J), por sua vez, foi aplicado com o propósito de medir 

a forma de distribuição de uma espécie em termos de abundância em relação às 

outras presentes na comunidade. Este índice varia entre 0 e 1 e quando tem-se um 

valor próximo de 1 há uma distribuição equilibrada da abundância pelas espécies da 

comunidade, o que representa maior diversidade. Por outro lado, um valor próximo 

de 0 indica que a comunidade é dominada por um reduzido número de espécies. 

Os índices ecológicos considerados no presente trabalho estão entre os 

recomendados para uso em estudos de monitoramento ambiental, fazendo parte das 

estimativas dos índices biológicos de integridade bentônica (“Benthic Index of Biotic 

Integrity”) (VAN-DOLAH et al., 1999), e foram calculados utilizando logaritmo na 

base natural (e). As análises estatísticas dos dados da macrofauna bentônica foram 

realizadas utilizando o pacote estatístico PRIMER (“Plymouth Routines In 

Multivariate Ecological Research”) versão 5.0 para Windows. Das análises 

estatísticas foram excluídos todos aqueles indivíduos cuja identificação não foi 

possível até nível de espécie, família ou morfotipo. 
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3.6 Integração dos resultados da Tríade da Qualidade do Sedimento (TQS) 

 

A integração dos resultados da TQS é bastante complexa, e métodos com 

essa finalidade vêm sendo aprimorados (ABESSA et al., 1998; CARR et al., 1996 

CHAPMAN et al., 1996; 1997; 1999; CHAPMAN; MCDONALD; LAWRENCE, 2002; 

CHAPMAN; HOLLERT, 2006; LONG; CHAPMAN, 1985; GREEN; BOYD; 

MACDONALD, 1993; GREEN; MONTAGNA, 1996; ). Por essa razão, a utilização de 

diferentes métodos para integrar os dados químicos, ecotoxicológicos e ecológicos 

passa a ser mais aconselhada, possibilitando sua visualização por diversos ângulos. 

Uma vez que a TQS é uma abordagem baseada no princípio do “peso de 

evidências”, o uso desses diferentes métodos é coerente com seu princípio teórico 

(ABESSA et al., 1998). Para integração dos dados obtidos no presente estudo foram 

utilizados métodos estatísticos multivariados e métodos comparativos não 

estatísticos através de Tabelas de Decisão.  

 

3.6.1 Análises multivariadas 

 

Em relação aos métodos multivariados, foi considerada a análise fatorial 

(FA), com a extração por análise de componentes principais (PCA), para identificar 

algum padrão significativo de ordenação das amostras em função das suas 

características geoquímicas, toxicológicas e ecológicas, e também reduzir o número 

de variáveis a um grupo menor de componentes, o que facilita a interpretação do 

conjunto de dados. Para a realização destas análises, os dados obtidos em cada 

período amostral foram organizados em matrizes separadas, sendo cada uma delas 

composta pelas variáveis geoquímicas (MO, finos, nutrientes, metais, HPA, 

pesticidas, hormônios e esteróis), pelas respostas biológicas dos organismos 

(mortalidade e fecundidade) e pelos descritores ecológicos das comunidades 

bentônicas (densidade, riqueza, diversidade, dominância e equitatividade).  

As análises multifatoriais foram realizadas empregando uma matriz de 

correlação, em que as variáveis foram auto-dimensionadas de modo a serem 

tratadas como de igual importância. A seleção do número de componentes principais 

foi feita pelo método de Kaiser (KAISER, 1960) e a análise foi realizada 

considerando a rotação dos eixos pela aproximação Varimax normalizada. Para 

estabelecer as associações das variáveis que tiveram contribuição de maior 
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significância nas componentes, foi considerado um fator de corte > 0,60 (COMREY; 

LEE, 1992). As análises multivariadas foram conduzidas no programa STATISTICA, 

versão 7 (Stat Soft, Inc., 2004).  

 

3.6.2 Tabelas de decisão 

 

Para integrar o conjunto de dados também foi utilizada uma abordagem 

qualitativa na forma de Tabelas de Decisão (CARR et al., 1996; CHAPMAN et al., 

1996; LONG; CHAPMAN, 1985). Deste modo, os dados obtidos em cada análise, 

para cada estação amostral, foram organizados de forma qualitativa (ausência de 

impacto / impacto moderado / impacto forte) em uma tabela com as conclusões de 

cada uma das linhas de evidência (química, toxicológica e ecológica). Em seguida, 

as conclusões obtidas para as diferentes variáveis foram comparadas, de modo a 

evidenciar concordâncias ou discordâncias entre os diferentes dados. 

O uso desse método deve ser bastante cuidadoso, devido à necessidade 

de um tratamento prévio dos dados de cada componente da TQS de modo 

separado. Esse tratamento dos dados possui uma carga de subjetividade e exclui 

algumas variáveis, o que pode ocasionar a perda de informações relevantes, de 

modo que sua aplicação não é recomendada de modo isolado. No entanto, a 

interpretação deste método é bastante fácil devido ao seu apelo visual. 

 

3.6.2.1Tratamento prévio dos dados 

 

3.6.2.1.1 Dados químicos 

 

Com os resultados obtidos para os metais, HPA, pesticidas, hormônios e 

esteróis, foram determinados quocientes estimativos de risco tóxico (RC), o qual foi 

estabelecido por meio da razão entre as concentrações quantificadas no EJP e a 

média das concentrações obtidas nas estações de referência (REF1 e REF2). Com 

isso, foi possível avaliar a participação de cada grupo contaminante na toxicidade da 

amostra por meio de três categorias: grau baixo (RC<3), grau moderado (3≤RC<5), 

grau elevado (RC≥5). Por fim, para avaliar o status geral da toxicidade resultante da 

contribuição dos cinco grupos contaminantes analisados em cada amostra, foram 

consideradas moderadamente degradadas aquelas amostras que obtiveram um 
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grupo contaminante com risco elevado e fortemente degradada aquelas que 

exibiram dois ou mais grupos contaminantes com RC≥5. Contrariamente, as 

amostras foram classificadas como não degradadas quando nenhum dos grupos 

químicos apresentou concentrações em grau elevado (RC≤5). 

Para o tratamento dos dados químicos, optou-se por não usar como 

critério de comparação as concentrações obtidas para cada amostra com os valores-

guias de qualidade do sedimento (SQG) adotados pela legislação canadense, pois 

existem limitações atinentes ao uso destas comparações. Uma delas se deve à 

diferença biogeográfica entre Canadá e Brasil, o que implica em diferenças das 

características sedimentológicas, que pode não refletir a real disponibilidade das 

espécies químicas. Outra limitação é o fato de existirem valores-guias referentes a 

apenas algumas poucas substâncias, impossibilitando a comparação de todas os 

compostos analisados. Neste estudo, por exemplo, pesticidas, hormônios 

estrógenos e esteróis não seriam passíveis de comparação com os valores SQG. 

Por essa razão, acredita-se que as razões químicas adotadas no presente trabalho 

possam melhor reportar as atuais condições geoquímicas do EJP. 

 

3.6.2.1.2 Dados ecotoxicológicos 

 

Para analisar o grau de degradação das amostras tomando por base os 

dados ecotoxicológicos adotou-se o seguinte critério de classificação dos 

sedimentos, sugerido por Abessa et al. (2008): amostra não degradada foi aquela 

com ausência de toxicidade; amostra moderadamente degradada representou 

aquela com toxicidade (aguda ou crônica) em apenas um dos testes realizados; e 

amostra fortemente degradada foi aquela que apresentou toxicidade em dois ou três 

testes ecotoxicológicos. Diferentemente da abordagem qualitativa sugerida por 

Souza et al. (2016) e apresentada na FIGURA 30 (seção 4.3.4, capítulo 3), que 

considerou inicialmente uma combinação dos testes agudos seguida pela integração 

destes com os testes crônicos para classificar a toxicidade do sedimento em cinco 

diferentes classes (boa a péssima), o critério aqui presente foi usado unicamente 

para compor a Tabela de Decisão sendo disposto sem levar em consideração o 

peso que se deve atribuir aos dados de toxicidade aguda, uma vez que respostas 

mais severas são geralmente caracterizadas por concentrações mais elevadas de 

contaminantes. 
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3.6.2.1.3 Dados ecológicos 

 

Para verificar o grau de degradação da amostra, no que diz respeito a 

componente ecológica da TQS, tomou-se por base as diferenças na diversidade 

entre as associações bentônicas formadas em cada estação. Inicialmente foi 

realizada uma análise de variância (ANOVA) empregando “a posteriori” o teste t’-

Student, utilizando os dados dos cinco índices ecológicos (S, R, J, H e D) produzidos 

para cada amostra e comparando-os com um grupo controle, o qual foi estabelecido 

pela média dos valores obtidos para os locais de referência (REF1 e REF2). Nas 

análises realizadas para cada descritor da comunidade, as amostras diferentes 

significativamente do controle foram consideradas alteradas (p≤0,05) e as que não 

apresentaram diferença significativa foram consideradas não alteradas (p≥0,05). Em 

seguida, estimou-se o grau de degradação das amostras por meio do exame dos 

resultados obtidos para cada índice, de acordo com o seguinte critério: não 

degradada quando nenhum ou apenas um índice demostrou-se alterado, 

moderadamente degradada na ocorrência de dois ou três índices alterados e 

fortemente degradada quando da existência de quatro ou cinco índices alterados. 

 

 3.6.2.1.4 Integração do método comparativo não estatístico 

 

Após o prévio tratamento dos dados de cada componente da TQS, foi 

possível integrá-los utilizando as Tabelas de Decisão, conforme proposto por 

Chapman (1996). Nessas tabelas, os resultados de cada componente são dispostos 

na forma de efeito (forte ou moderado) /não efeito. Nas linhas foram dispostas as 

estações e em cada coluna foram dispostas as conclusões obtidas para cada linha 

de evidência isoladamente. Em cada coluna foi assinalado um sinal "+" no caso de 

haver alguma degradação de efeito moderado e um sinal "-" no caso de ausência de 

efeito. Já um sinal "+++" foi assinalado no caso de haver degradação com efeito 

forte. Desta forma diferentes combinações foram obtidas para se avaliar a qualidade 

dos sedimentos estuarinos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análises químicas  

 

A TABELA 3 sumariza os resultados das análises sedimentológicas (MO e 

teor de finos) e químicas (nutrientes, metais e compostos orgânicos) das amostras 

de sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi e de referência obtidas para o período 

seco e chuvoso. Todas as variáveis nela apresentadas, as quais tiveram seus dados 

amplamente discutidos no Capítulo 3, integram a matriz geoquímica usada nas 

análises multivariadas. Para melhor explanação dos dados, optou-se por 

desmembrar na matriz multivariada as variáveis cujos contaminantes orgânicos 

puderam fornecer claramente indícios de sua origem. Assim, a matriz foi preenchida 

pelos dados de hidrocarbonetos de origem petrogênica (HPA2-3) e pirolítica (HPA4-6), 

e esteróis naturais (aqui designados como fitoesteróis) e esteróis fecais. Uma nova 

discussão envolvendo os dados geoquímicos e também das outras duas linhas de 

evidência (toxicidade e bentos) é considerada na seção 4.4 do presente capítulo. 

 

Tabela 3 - Resultados das análises sedimentológicas e químicas das amostras do estuário Jundiaí-
Potengi e do estuário de referência obtidas para o período seco e chuvoso. 

POT1 POT2 POT3 REF1 REF2 POT1 POT2 POT3 REF1 REF2

Propriedades do sedimento (%)

MO 4,6 8,2 5,1 2,5 4,1 3,7 4,2 5,0 4,1 3,5

Finos 17,5 60,6 46,9 24,0 30,8 15,0 47,6 38,5 10,1 37,7

Nutrientes (mg.Kg -1 )

N-total 560 840 1240 390 340 1340 1240 2410 780 1120

P-total 71 118 71 2 1 144 130 144 6 3

Metais (mg.Kg -1 )

Fe (%) 0,202 0,294 0,204 0,056 0,032 0,237 0,442 0,336 0,088 0,073

Mn 24,5 31,4 18,1 15,6 14,4 12,5 37,1 13,9 13,9 13,0

Cd 0,15 0,21 0,28 0,11 0,12 0,40 0,21 0,23 0,12 0,22

Cr 0,35 0,86 0,38 0,18 0,25 0,26 0,52 0,31 0,26 0,25

Cu 2,17 3,84 2,21 0,19 0,21 2,34 4,73 3,16 0,18 0,19

Ni 1,44 2,08 2,40 0,59 0,64 2,60 1,83 1,23 0,63 0,98

Pb 2,35 3,04 2,67 1,35 1,95 2,82 4,04 2,60 0,43 1,04

Zn 4,90 12,04 16,40 1,58 2,78 18,7 12,7 27,5 1,6 2,3

Orgânicos (ng.g -1 )

∑HPA2-3 80,8 138,6 219,8 30,4 24,5 92,6 128,4 344,4 26,7 27,1

∑HPA4-6 587,8 1221,7 1313,8 185,8 246,6 713,4 1436,5 1261,7 222,3 317,4

∑Pesticidas 624,7 457,9 360,6 57,4 53,9 703,1 517,8 638,2 93,4 79,4

∑Hormônios 50,8 89,0 117,2 19,5 5,0 72,9 110,3 179,4 18,5 18,4

∑Fitoesteróis 4564,3 438,6 315,5 272,9 259,1 10092,6 286,3 786,8 217,3 325,5

∑Esteróis fecais 181,8 953,1 456,8 80,5 81,9 282,5 1151,6 564,7 61,3 53,3

Variáveis
Período Seco Período Chuvoso
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4.2 Testes de toxicidade  

 

Na TABELA 4, estão sumarizados os valores médios obtidos para as 

variáveis físico-químicas indicadoras da qualidade da água nos frascos-teste durante 

os experimentos realizados com os anfípodos L. plumulosus e T. viscana, bem como 

com o copépodo Nitocra sp.  De modo geral, os resultados das análises físico-

químicas (temperatura, oxigênio dissolvido, pH e salinidade) dos testes de 

toxicidade, estiveram dentro dos padrões estabelecidos para os respectivos testes.  

 

Tabela 4 - Valores médios dos parâmetros físico-químicos da água medidos nos testes de toxicidade 
aguda e crônica. 

C POT1 POT2 POT3 REF1 REF2 C POT1 POT2 POT3 REF1 REF2

L. plumulosus

pH 7,31 7,63 7,08 7,22 7,14 7,42 7,40 7,05 7,05 7,22 7,18 7,20

OD (mg.L-1) 5,3 4,4 4,6 5,8 5,4 4,7 4,9 4,2 5,1 6,1 4,4 5,1

Salinidade (‰) 19,0 19,5 19,0 20,5 22,0 21,0 21,0 18,5 18,5 20,0 20,0 21,5

Temperatura (°C) 24,3 24,7 23,8 24,4 24,6 23,2 25,6 25,0 24,7 24,9 24,9 25,5

T. viscana

pH 8,40 7,87 8,56 8,29 8,28 8,62 8,46 8,31 8,35 8,23 8,30 8,27

OD (mg.L-1) 7,00 6,90 7,22 7,00 7,10 7,10 6,45 5,35 5,80 5,15 6,20 5,50

Salinidade (‰) 31,0 32,5 32,0 31,5 31,5 34,0 32,0 33,0 32,5 31,0 34,5 34,0

Temperatura (°C) 27,0 26,8 25,6 26,0 25,7 27,0 24,5 25,8 26,5 24,5 27,0 25,3

Nitocra sp.

pH 7,31 7,05 7,81 6,95 7,23 7,32 7,31 7,78 8,05 7,19 7,35 8,24

OD (mg.L-1) 5,50 4,25 3,50 5,65 4,65 4,65 5,50 4,85 6,10 5,65 4,85 4,70

Salinidade (‰) 25,0 21,5 25,5 24,5 26,0 25,0 25,0 21,5 25,5 25,5 25,5 26,0

Temperatura (°C) 25,5 25,0 26,0 26,4 25,7 26,0 25,6 24,8 24,5 25,5 25,7 25,9

Período Seco Período Chuvoso

 
C: indica controle experimental. 

 

Para os testes com L. plumulosus, os valores de OD variaram entre 4,2 e 

6,1 mg.L-1, o pH variou entre 7,08 e 7,63, a salinidade manteve-se entre 18,5 e 22‰ 

e a temperatura manteve-se constante a 25 (±2)°C. Esses resultados indicam que as 

condições da água foram consideradas adequadas, uma vez que esteve em 

conformidade com os níveis estabelecidos pela ABNT (2008) para aceitabilidade de 

testes com L. plumulosus (pH>7; salinidade entre 1,5-32‰; OD>3mg/L; temperatura 

de 25±2°C). Já nos testes com T. viscana, os valores de OD estiveram sempre 

acima de 5,0 mg.L-1, o pH variou entre 7,87 e 8,62, a salinidade manteve-se entre 31 

e 34,5‰ e a temperatura manteve-se entre 24,5 e 27,0 °C. De acordo com os 

critérios propostos por Melo e Abessa (2002) para aceitabilidade de testes com T. 

viscana (pH>7; salinidade entre 30-36‰; OD>3mg.L-1; temperatura de 25±2ºC), as 

condições da água foram consideradas satisfatórias. 
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Nos testes com Nitocra sp., por sua vez, os valores de OD estiveram 

acima de 3,5 mg.L-1, o pH variou entre 6,9 e 8,2, a salinidade manteve-se entre 21 e 

26‰ e a temperatura manteve-se constante a 25±2°C. Mediante esses valores, as 

condições da água foram consideradas adequadas, pois esteve em conformidade 

com os critérios propostos por Lotufo e Abessa (2002) para aceitabilidade de testes 

com Nitocra sp., isto é, pH maior que 7,0; salinidade entre 5 e 30 ‰; OD acima de 3 

mg.L-1; temperatura de 25 °C (±2).  

Na TABELA 5, por sua vez, estão sumarizados os valores médios obtidos 

para a sobrevivência dos anfípodos L. plumulosus e T. viscana e para a fecundidade 

do copépodo Nitocra sp.  

 

Tabela 5 - Resultados dos testes de toxicidade aguda e crônica no sedimento integral amostrado 
no estuário Jundiaí-Potengi e no estuário de referência. 

Amostras 

Sobrevivência  
(%) 

  
Fecundidade 

(ind/fêmea) 

L. plumulosus T. viscana   Nitocra sp 

Período Seco         

Controle 96,7 ± 5,8 86,7 ± 5,8   35,2 ± 4,1 

POT1 90,0 ± 10,0 36,7 ± 11,5   26,8 ± 7,4 

POT2 73,3 ± 11,5 76,7 ± 15,3   17,4 ± 5,3 

POT3 80,0 ± 10,0 36,7 ± 15,3   20,7 ± 6,8 

REF1 86,7 ± 15,3 53,3 ± 20,8   32,4 ± 7,1 

REF2 93,3 ± 5,8 83,3 ± 11,5   30,4 ± 7,9 

Período Chuvoso         

Controle 93,3 ± 5,8 90,0 ± 10,0   33,6 ± 5,3 

POT1 86,7 ± 5,8 56,7 ± 20,8   20,1 ± 3,7 

POT2 63,3 ± 15,3 0,0 ± 0,0   22,3 ± 5,7 

POT3 73,3 ± 11,5 50,0 ± 17,3   19,0 ± 4,1 

REF1 86,7 ± 5,8 40,0 ± 30,0   25,2 ± 6,8 

REF2 90,0 ± 10,0 53,3 ± 40,4   32,2 ± 6,7 
Valores destacado em negrito indica diferença significativa em relação ao grupo controle 
(p≤0,05). 

 

De modo geral, os testes de toxicidade de sedimento integral com L. 

plumulosus demonstraram que o sedimento da estação POT2 foi considerado 

significativamente tóxico em ambos os períodos amostrais. A sobrevivência dos 

anfípodos expostos ao sedimento controle foi elevada tanto no período seco quanto 

no chuvoso, alcançando valores de 96,7±5,8% e 93,3±5,8%, respectivamente. Esses 

percentuais estiveram em conformidade com os níveis de sobrevivência de 
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anfípodos para sedimentos controle (≥85%) estabelecidos pela ABNT (2008) para 

validação dos testes.  

Similarmente aos sedimentos do controle laboratorial, os sedimentos 

amostrados na estação POT1 e no estuário de referência apresentaram elevados 

níveis de sobrevivência para L. plumulosus, com valores acima de 85,0%. 

Contrariamente, as amostras da estação POT2 coletadas em ambos os períodos 

sazonais, e a amostra POT3 concernente ao período chuvoso, exibiram valores de 

sobrevivência inferiores a 73,3%, sendo os sedimentos de POT2 considerados 

tóxicos (p≤0,05). Uma melhor visualização dos resultados dos testes agudos com L. 

plumulosus pode ser obtida através da FIGURA 1. 

 

Figura 1- Sobrevivência (média ± desvio padrão) de anfípodos Leptocheirus 
plumulosus expostos à amostras de sedimento do estuário Jundiaí-Potengi 
durante o período chuvoso e seco. 

 

 

Os testes de toxicidade com o anfípodo T. viscana, por sua vez, 

consideraram significativamente tóxicas quase todas as amostras coletadas no EJP 

em ambos períodos sazonais. As amostras POT1 e POT3 apresentaram-se tóxicas 

tanto no período seco quanto no chuvoso, enquanto que POT2 foi tóxica somente na 

campanha chuvosa (TABELA 5).  

A sobrevivência dos anfípodos expostos aos sedimentos do controle foi 

elevada tanto no período seco quanto no chuvoso (86,7 ± 5,8% e 90,0 ± 10,0%, 

respectivamente). Em POT1 e POT3 a sobrevivência de T. viscana esteve abaixo 

dos 40% nas amostras coletadas no período seco e abaixo de 60% nas amostras do 

* 
* 
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período chuvoso. Em POT2, contrariamente, a sobrevivência foi maior no período 

seco, quando o valor obtido chegou próximo a 80%. Durante a campanha chuvosa 

não houve anfípodos sobreviventes na amostra POT2. Uma melhor visualização dos 

resultados do teste agudo com T. viscana está disponível na FIGURA 2.  

Nas amostras do estuário de referência, os testes com T. viscana 

exibiram uma alta variabilidade dos dados entre as réplicas, especialmente naquelas 

amostras relacionadas ao período chuvoso (FIGURA 2). Alguns autores interpretam 

isso como um possível sinal de efeitos (SERIANI et al., 2006), mas para o presente 

estudo esta hipótese não pôde ser confirmada, já que nos testes realizados com L. 

plumulosus e Nitocra sp. a variabilidade entre as réplicas nas amostras do estuário 

de referência foi baixa, produzindo inclusive valores com limiares próximos aos 

estabelecidos em protocolos para o sedimento-controle (FIGURAS 1 e 3). É mais 

provável que a variabilidade tenha ocorrido devido às características dos sedimentos 

dessas amostras, os quais apresentaram uma fração argilosa de muita plasticidade 

textural, o que pode ter levado suas partículas aderirem-se mais facilmente aos 

apêndices dos anfípodos e, com isso, provocado sua inanição e morte. Esses fatos 

descartam que a variabilidade dos dados ocasionada pela mortalidade de alguns 

organismos (T. viscana) em determinadas réplicas das amostras de referência tenha 

se dado pelo efeito de contaminantes.  

 

Figura 2- Sobrevivência (média ± desvio padrão) de anfípodos Tiburonella 
viscana expostos à amostras de sedimento do estuário Jundiaí-Potengi durante o 
período chuvoso e seco.  

 

 

* 
* 

* 

* 

* 
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Em relação aos testes de toxicidade crônica com o copépodo Nitocra sp, 

verificou-se que nas amostras do EJP e do estuário de referência o número médio 

de indivíduos da prole variou de 17,4±5,3 a 32,4±7,1 e de 19,0±4,1 a 32,2±6,7 

jovens (naúplios+copepoditos) por fêmea, respectivamente, no período seco e 

chuvoso. A reprodução desses copépodos exibiu níveis aceitáveis no grupo controle, 

com valores iguais a 35,1±7,9 e 33,6±6,7 indivíduos/fêmea na campanha seca e 

chuvosa, respectivamente. Esses níveis estiveram em conformidade com o valor 

preconizado (39,6±10,8 jovens por fêmea) por Lotufo e Abessa (2002).  

A maior parte das amostras de sedimento coletadas no EJP apresentou 

toxicidade crônica para esses organismos nas duas campanhas amostrais. Durante 

a estiagem, as amostras de sedimentos das estações POT2 e POT3 revelaram-se 

tóxicas. Já na época das chuvas foram as amostras da estação POT1 e POT3 que 

apresentaram toxicidade, indicando que os efeitos crônicos parecem ser mais 

evidentes aos organismos expostos aos sedimentos do baixo EJP (TABELA 5, 

FIGURA 3). 

 

Figura 3- Prole de copépodos Nitocra sp. (média ± desvio padrão) expostos à 
amostras de sedimento do estuário Jundiaí-Potengi. 

 

 

Após a classificação das amostras quanto à toxicidade (tóxicas ou não 

tóxicas), os dados dos testes de toxicidade aguda (TA) e crônica (TC) foram 

convertidos em suas respectivas indicações de efeito tóxico, isto é, mortalidade de 

anfípodos e inibição da fecundidade de copépodos. A apresentação dos dados com 

as devidas indicações de efeitos tóxicos têm um maior apelo visual e favorecem uma 

* 
* * * 
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melhor interpretação dos resultados nas análises multivariadas, haja vista que 

possíveis associações podem ser demonstradas por correlações positivas com os 

demais parâmetros.  

Conforme mostrado na TABELA 6, os sedimentos do médio e baixo EJP, 

no período seco, resultaram em respostas crônicas e agudas; neste último caso para 

pelo menos um dos organismos-teste considerados. Já as amostras da estação 

POT1 só resultaram em efeitos agudos. Contrariamente, no período chuvoso, os 

sedimentos dessa estação desencadearam apenas efeitos crônicos. Os sedimentos 

da estação POT2, por sua vez, causaram efeitos agudos para os dois anfípodos 

expostos aos sedimentos, ao passo que os sedimentos da estação POT3 

desencadearam efeitos agudos e crônicos.  

 
Tabela 6 - Resultados dos testes de toxicidade aguda e crônica das amostras de sedimento dos 
estuários Jundiaí-Potengi e de referência (Galinhos) obtidos no período seco e chuvoso. 

Período Seco CONT POT1 POT2 POT3 REF1 REF2

L. plumulosus 3.3 10.0 26.7 20.0 13.3 6.7

T. viscana 13.3 63.3 23.3 63.3 46.7 16.7

TC fecundidade (náuplios+copepoditos/fêmeas) Nitocra sp. 35.1 26.8 17.4 20.7 32.4 30.4

Período Chuvoso CONT POT1 POT2 POT3 REF1 REF2

L. plumulosus 6.7 13.3 36.7 26.7 13.3 10.0

T. viscana 10.0 43.3 100.0 50.0 60.0 46.7

TC fecundidade (náuplios+copepoditos/fêmeas) Nitocra sp. 33.6 20.1 22.3 19.0 25.2 32.2

TA: toxicidade aguda

TC: toxicidade crônica

CONT: controle

TA % mortalidade

TA % mortalidade

 

 

De modo geral, os dados resultantes da combinação dos testes TA/TC 

mostraram que as estações do médio e do baixo EJP possuem sedimentos com 

maior grau de toxicidade do que a estação POT1, sendo capaz de prejudicar, ao 

mesmo tempo, a sobrevivência e a reprodução dos organismos testados (FIGURA 

4). Esta tendência também foi acompanhada pelo gradiente de contaminação 

química (inorgânica e orgânica). Contrariamente, as estações de referência 

apresentaram sedimentos não tóxicos ou moderadamente alterados pela influência 

de fatores interferentes, tais como a plasticidade textural do sedimento, produzindo 

resultados falsos positivos (efeito negativo devido ao interferente e não aos 

contaminantes), os quais foram observados nos testes com T. viscana.  
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Figura 4 - Classificação das amostras de sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi com base na 
combinação das conclusões obtidas para cada ensaio de toxicidade individual (mortalidades de 
anfípodos Leptocheirus plumulosus e Tiburonella viscana, inibição da reprodução de copépodos 
Nitocra sp. e redução no desenvolvimento normal de embriões de ouriço-do-mar Lytechinus 
variegatus).

POT1 POT2 POT3 REF1 REF2 POT1 POT2 POT3 REF1 REF2

L. plumulosus

T. viscana

TC Nitocra sp.

Bom: ausência total de TA e TC.

Regular: bom para TA e ruim para TC.

Moderado: bom para TA e ruim para TC / ruim para TA e bom para TC.

Ruim: ruim para TA e bom TC / ruim para TA e para TC.

Péssimo: péssimo para TA e ruim para TC / ruim para TA e péssimo para TC / ruim para TA e para TC.

Período Seco Período Chuvoso

Testes de toxicidade

TA

Combinação dos testes 

Classificação ecotoxicológica

 
 

 

À semelhança dos resultados obtidos na primeira fase da pesquisa 

(SOUZA et al., 2016), as estações do médio e baixo estuário, independentemente 

das campanhas realizadas, tenderam a um maior nível de toxicidade, com os 

sedimentos sendo classificados como ruim ou péssimo (FIGURA 4). Esses achados 

são também consistentes com o estudo ecotoxicológico desenvolvido por Buruaem 

et al. (2013a), os quais constataram grau moderado de degradação do sedimento 

estuarino do EJP quando verificaram toxicidade crônica em 100% das amostras de 

sedimento testadas e toxicidade aguda apenas nos sedimentos pertencentes às 

estações mais internas do estuário.  

Os resultados ecotoxicológicos obtidos no presente estudo sugerem que 

a resposta de toxicidade mostrada pelos organismos testados parece estar 

associada com as áreas onde existem fontes de contaminação para o sistema, 

indicando que contribuições de efluentes industriais, atividades portuárias e fontes 

difusas de esgoto podem configurar como os principais responsáveis pela toxicidade 

no EJP. Conforme demonstrado anteriormente pelos resultados das análises 

químicas, o médio e baixo EJP apresentam contaminação por diferentes elementos 
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inorgânicos e compostos orgânicos possivelmente decorrentes das fontes 

anteriormente mencionadas.  

Assim, é mais provável que a toxicidade nessas seções do EJP esteja 

mais relacionada com as fontes (e portanto, com múltiplas substâncias) do que com 

algum contaminante específico que pudesse ser considerado o principal causador 

dos efeitos, fato este já observado em outros estuários por vários autores (ABESSA, 

2002a; THOMPSON et al., 1999). Em um estudo realizado nos sedimentos da Baía 

de São Francisco, Califórnia, Thompson et al. (1999), por exemplo, constataram que 

várias causas podem explicar a ocorrência de toxicidade, tais como: um único 

contaminante ocorrendo em concentração suficiente para causar efeito; diferentes 

contaminantes em baixa concentração, cuja resultante final é um efeito tóxico; vários 

contaminantes em alta concentração; e misturas de contaminantes com fatores 

naturais. Essas duas últimas proposições parecem ser razoáveis para explicar os 

resultados de toxicidade obtidos para os sedimentos do EJP. 

 

4.3 Análise da macrofauna bentônica 

 

Durante o presente estudo foi possível identificar um total de 71 táxons, 

distribuídos em 7 diferentes filos, correspondentes a 3307 indivíduos, sendo 1839 

registrados na estiagem e 1468 na campanha chuvosa. Considerando-se os dois 

estuários analisados, a composição da macrofauna bentônica foi dominada por três 

grandes filos: Annelida, Mollusca e Arthropoda. Representantes dos filos 

Platyhelminthes, Cnidaria, Nemertea e Echinodermata também foram registrados 

(em baixo número) nas amostras das regiões estudadas.  

No presente estudo, organismos nematódeos, copépodes e ostrácodes 

não foram considerados nas análises, por serem representantes típicos da 

meiofauna e pela dificuldade de sua identificação no nível específico (PEREIRA; 

SOARES-GOMES, 2002). Entre os organismos considerados no estudo e que não 

puderam ser identificados até os níveis de família ou espécie, encontram-se os 

pertencentes ao Filo Nermetea, os organismos pertencentes à classe Turbellaria, 

Anthozoa e Insecta (larvas) e, por último, os indivíduos da ordem Cumacea. Os 

indivíduos da subclasse Oligochaeta e da subordem Nudibranchia só foram 

reconhecidos como morfotipos. As tabelas contendo as espécies e os grupos 
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morfofuncionais coletados em cada estação e em cada período de amostragem 

encontram-se detalhadas no APÊNDICE 1.  

Considerando apenas os dados da densidade média dos organismos 

bentônicos coletados em ambos os estuários, pode-se observar que houve uma 

variação entre 123,7 – 3398,4 indivíduos/m2 no período seco e entre 104,2 – 2884,1 

indivíduos/m2 no período chuvoso, sendo os maiores valores registrados na primeira 

campanha de amostragem. Durante o período seco, a densidade média da 

macrofauna decresceu desde a foz do EJP (POT3>POT2>POT1), com uma discreta 

variação entre as estações POT2 e POT3, e declinando abruptamente em POT1. 

Uma pequena variação na densidade de organismos também foi encontrada entre 

as estações POT2 e POT3 durante o período chuvoso. Contudo, o padrão 

decrescente em direção à montante do EJP foi alterado, de modo que a densidade 

da macrofauna bentônica na campanha chuvosa apresentou a seguinte ordem: 

POT2>POT3>POT1 (FIGURA 5). Uma considerável amplitude sazonal na densidade 

de organismos só foi observada nos sedimentos do baixo EJP (POT3) e das 

estações de referência. 

 

Figura 5 -  Densidade média de organismos da macrofauna 
bentônica coletados durante o período seco e chuvoso nos 
sedimentos das regiões estudadas.  

 

 

De maneira geral, o filo Annelida foi o mais abundante com 48,8% e 

54,5% do total de indivíduos coletados, respectivamente, durante o período seco e 

chuvoso. Esse filo foi representado massivamente por indivíduos da classe 

Polychaeta. O segundo lugar, em termos de abundância, foi ocupado pelo filo 
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Mollusca, com, respectivamente, 43,1% e 36,0% do montante de organismos 

encontrados no período seco e chuvoso, sendo a classe Bivalvia a mais 

representativa nos dois períodos investigados. Finalmente, o filo Arthropoda, com 

6,5% e 5,5% (seca e chuva, respectivamente), ocupou o terceiro lugar em 

abundância total de organismos e teve o táxon Crustacea como o mais 

representativo (FIGURAS 6 e 7).  

A despeito da heterogeneidade das características ambientais (como tipo 

de sedimento, temperatura e salinidade) associadas a cada região do país, além da 

escassez de informações sobre a diversidade da macrofauna bentônica local, 

estudos divulgados por Neves e Valentin (2011) demonstram que os estuários das 

regiões norte e nordeste apresentam similaridades refletidas na abundância e 

riqueza média de espécies, sendo os filos Annelida e Mollusca os de maior 

diversidade, fato este que corrobora com os resultados encontrados na presente 

pesquisa. 

 

Figura 6 - Composição da macrofauna bentônica total (%) encontrada para o estuário Jundiaí-Potengi 
e para o estuário de referência durante o período seco e chuvoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando a distribuição espacial dos grupos mais representativos 

para a avaliação da qualidade ambiental, foi possível constatar que o grupo 

Polychaeta, independentemente do período de amostragem, constituiu o 

componente principal da macrofauna bentônica no médio e baixo EJP, com a 

dominância deste grupo decaindo de POT2>POT3>POT1 (FIGURA 7). A 

dominância de poliquetos em regiões bentônicas estuarinas é relatada por vários 

autores (FAUCHALD; JUMARS, 1979; JUMARS; DORGAN; LINDSAY, 2015; LU, 

2005; TOMMASI, 1967), sendo comumente relacionada à grande oferta de 
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nutrientes e a interferentes naturais. Muitas espécies de poliquetos são oportunistas 

e apresentam grande tolerância a ambientes estressados, o que ocorre com poucas 

espécies em outros filos (ANDERSON et al., 2004; DELVALLS et al., 1998; HORNE; 

FINLEY; SPRENGER, 1999; LENIHAN et al., 2003).  

Em todo o mundo, uma das causas mais comuns de impacto ambiental se 

dá pelo incremento de nutrientes de origem continental nos sistemas estuarinos 

(CARPENTER et al., 1998). Nessas condições, a comunidade macrobentônica 

geralmente responde às elevadas concentrações desses elementos e ao aumento 

da produção de MO por um aumento na biomassa, indicando uma anterior limitação 

por alimento. Entretanto, após excessivo lançamento de nutrientes no sistema, a 

sedimentação da MO ultrapassa a taxa de utilização pela fauna causando a redução 

do oxigênio na camada superficial do sedimento e a alteração da composição da 

comunidade (SAVAGE; ELMGREN; LARSSON, 2002), a qual passa a ser 

caracterizada pelo aumento da densidade de espécies de invertebrados oportunistas 

e tolerantes (LENIHAN et al., 2003).   

Assim, acredita-se que a dominância de poliquetos observada no médio e 

baixo EJP esteja refletindo modificações na estrutura das comunidades bentônicas, 

as quais ocorreram em virtude do aumento da carga de MO, nutrientes e também de 

contaminantes que são continuamente despejados por meio de esgotos domésticos 

brutos e efluentes sanitários, industriais e de despesca de camarão nesses setores 

do estuário (IDEMA, 2008b; NATAL, 2015; SILVA, RAINBOW; SMITH, 2003). Os 

resultados das análises químicas e ecotoxicológicas apresentados nos capítulos 2 

(TABELAS 11 e 26) e 3 (TABELAS 15 a 24) do presente trabalho também 

demonstraram que os sedimentos destes setores estuarinos encontram-se 

antropogenicamente impactados, o que endossa os dados ora apresentados. 

Nas estações de referência, por sua vez, foi possível constatar uma 

elevada abundância de moluscos e de crustáceos (em menor escala) acompanhada 

de um decréscimo na dominância de poliquetas, sugerindo que as condições dos 

sedimentos de referência estejam mais propícias à sobrevivência e à proliferação de 

espécies mais sensíveis. Há na literatura dados mostrando que moluscos e 

crustáceos constituem grupos taxonômicos com vários representantes sensíveis aos 

efeitos dos contaminantes (ANDERSON et al., 2004; BORJA et al., 2000;). 

Os dados da abundância dos principais grupos de macroinvertebrados 

encontrados em ambos os estuários ainda demonstram que, à exceção de POT1, 
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todas as estações amostrais (incluindo as de referência) seguiram sazonalmente um 

padrão similar de distribuição e reiteram que as estações do médio e baixo EJP são 

invariavelmente dominadas por poliquetos enquanto as de referência são dominadas 

por moluscos (FIGURA 7). 

 
Figura 7 - Variação espaço-temporal da abundância total (%) dos principais grupos de 
macroinvertebrados bentônicos encontrados no estuário Junidaí-Potengi e no estuário de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para facilitar a comparação dos dados e permitir uma melhor análise dos 

resultados, optou-se por apresentar uma descrição das principais associações de 

organismos observadas em cada uma das estações e períodos de coleta. 

Na estação POT1 ocorreram poucos indivíduos. Durante o período seco 

ocorreram (por m2) um total de 124,1 indivíduos, ao passo que durante o período 

chuvoso ocorreram 104,2 indivíduos. Considerando-se ambos os períodos de 

amostragem, foram identificados organismos pertencentes a apenas 8 táxons, sendo 

3 de moluscos bivalves, 3 de anelídeos (sendo 1 poliqueto e 2 oligoquetos), 1 de 

artrópodes (larva de inseto) e 1 de platelmintos (TABELA 7). Nos sedimentos do alto 

EJP, houve ligeira predominância de larvas de insetos na época de estiagem, 

enquanto que durante a campanha chuvosa foi observada uma dominância do 

bivalve Tagelus plebeius. O reduzido número de espécies e de organismos 

(densidade) encontrados nessa estação não possibilitou uma exposição mais 

descritiva dos dados. Entretanto, nessa estação, observa-se presença relevante de 

organismos comumente associados à ambientes dulcícolas, como oligoquetos e 

larvas de insetos. 
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Tabela 7 - Abundância relativa das espécies e densidade de organismos 
identificadas na estação POT1 durante o período seco e chuvoso. 

Organismo 

Seca   Chuva 

Réplicas 
Total 

  Réplicas 
Total 

A B C   A B C 

Platyhelminthes                   
Turbellaria  0 5,3 15,8 21,1   0 0 0 0 
Mollusca                   
Bivalvia sp1 5,3 0 0 5,3   6,3 0 0 6,3 
Lucinidae  0 0 0 0,0   6,3 0 0 6,3 
Tagelus plebeius 5,3 10,5 0 15,8   12,5 37,5 0 50,0 
Annelida                   
Mediomastus sp 5,3 0 5,3 10,5   0 0 12,5 12,5 
Oligochaeta sp1 0 0 10,5 10,5   0 0 6,25 6,25 
Oligochaeta sp2 0 0 5,3 5,3   0 0 12,5 12,5 
Arthropoda                   
Insecta (larva) 5,3 5,3 21,1 31,6   0 0 6,25 6,25 

Total (indivíduos/m2) 20,0 26,0 78,1 124,1   26,0 39,1 39,1 104,2 

 

 

O conjunto de organismos coletados na estação POT2 reuniu durante as 

duas campanhas de amostragem 30 táxons, sendo 14 de anelídeos (13 de 

poliquetos), 13 de moluscos, 2 de artrópodes e 1 de platelmintos (TABELA 8). 

Ocorreram (por m2) um total de 3118,5 indivíduos durante o período seco e de 

2884,1 durante o período chuvoso. Em ambas as campanhas houve um domínio de 

poliquetos, que constituíram 82,5% e 83,3% do total de indivíduos registrados nessa 

estação amostral, respectivamente, durante o período seco e chuvoso.  

Independentemente do período de amostragem, o poliqueto Capitella spp 

foi o táxon mais abundante, seguido por indivíduos da família Nereididae e 

Goniadidae (TABELA 8). A predominância de poliquetos capitelídeos em áreas 

estuarinas é fato comum nos resultados obtidos por trabalhos de caracterização da 

macrofauna bentônica e representa um indicativo de enriquecimento orgânico ou 

poluição (COUTO; ALMEIDA; LANA, 1995; FARACO; LANA, 2003; FRENCH; 

ROBERTSON; O’DONNELL, 2004; OLIVEIRA; MOCHEL, 1999; SAMPAIO, 2004; 

VARADHARAJAN; SOUNDARAPANDIAN, 2013). Dentre os moluscos encontrados 

em POT2, destaca-se apenas a espécie Tellina nitens que teve ocorrência 

relativamente abundante nas duas campanhas. 
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Tabela 8 - Abundância relativa das espécies e densidade de organismos identificadas na 
estação POT2 durante o período seco e chuvoso. 

Organismo 

Seca   Chuva 

Réplicas 
Total 

  Réplicas 
Total 

A B C   A B C 

Filo Platyhelminthes                   
Turbellaria 0,0 0,0 0,2 0,2   0,0 0,0 0,0 0,0 
Filo Mollusca                   
Cylichna sp 0,0 0,0 0,0 0,0   0,2 0,0 0,0 0,2 
Anomalocardia brasiliana 0,0 1,7 0,0 1,7   1,4 0,7 0,5 2,5 
Semelidae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,5 0,0 0,5 
Cardiidae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,2 0,0 0,2 
Lucina pectinata 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,2 0,0 0,2 
Musculus lateralis 0,2 0,4 0,0 0,6   0,0 0,0 0,0 0,0 
Mytella guianensis 0,0 0,0 0,0 0,0   0,2 0,0 0,2 0,5 
Sphenia antillensis 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,2 0,2 
Tagelus plebeius 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,2 0,0 0,2 
Tagelus divisus 0,0 0,8 0,0 0,8   0,2 0,2 0,0 0,5 
Tellina nitens 0,6 2,3 0,0 2,9   1,8 5,2 1,4 8,4 
Macoma constricta 0,0 0,2 0,6 0,8   0,0 0,2 0,0 0,2 
Macoma sp 0,0 1,3 2,7 4,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Filo Annelida                   
Capitella spp. 15,2 20,5 2,5 38,2   0,0 34,5 29,1 63,7 
Heteromastus sp 1,5 1,0 0,0 2,5   0,0 0,0 0,0 0,0 
Mediomastus sp 4,8 3,5 0,6 9,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Notomastus sp 0,0 1,3 0,0 1,3   0,0 0,0 0,0 0,0 
Dorvilleidae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,2 0,5 0,7 
Glycera sp 1,5 0,0 0,0 1,5   0,0 0,0 0,0 0,0 
Goniadidae 6,7 2,9 0,2 9,8   0,9 2,3 0,9 4,1 
Lumbrineridae 0,0 1,3 0,0 1,3   0,0 0,0 0,0 0,0 
Nereididae 1,7 0,2 15,4 17,3   2,5 8,4 3,2 14,0 
Scoloplos rubra 0,0 0,0 0,2 0,2   0,0 0,2 0,0 0,2 
Sigambra sp 0,6 0,0 0,2 0,8   0,0 0,0 0,2 0,2 
Synelmis sp 0,0 0,0 0,2 0,2   0,0 0,2 0,2 0,5 
Polydora sp 0,0 0,4 0,0 0,4   0,0 0,2 0,0 0,2 
Oligochaeta sp2 0,2 4,6 0,4 5,2   0,0 1,8 0,7 2,5 
Filo Arthropoda                   
Insecta (larva) 0,0 0,2 0,2 0,4   0,0 0,0 0,0 0,0 
Caprellidae 0,4 0,0 0,4 0,8   0,0 0,0 0,5 0,5 

Total (indivíduos/m2) 1041,7 1328,1 748,7 3118,5   208,3 1595,1 1080,7 2884,1 

 
 

Dentre as estações amostrais investigadas no EJP, POT3 foi a que 

alcançou a maior densidade de organismos (período seco) e a maior variedade de 

táxons (n=41), sendo 19 de anelídeos (destes 17 de poliquetos), 15 de moluscos, 5 

de artrópodes, 1 de platelmintos e 1 de equinodermos (TABELA 9). Ocorreram (por 

m2) um total de 3398,4 indivíduos durante o período seco e de 2428,4 durante o 

período chuvoso. Assim como observado na estação POT2, os poliquetos também 

constituíram o grupo dominante em POT3, com 61,7% e 62,2% do total de 

indivíduos encontrados, respectivamente, durante o período seco e chuvoso.  Os 

poliquetos Capitella spp, Scoloplos rubra, Goniadidae e Cirratulidae foram os mais 

abundantes em ambas campanhas de amostragem. Entre os moluscos destacaram-
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se as espécies Nucula sp e Anomalocardia brasiliana que exibiram ocorrência 

relativamente abundante em ambas campanhas amostrais. Comparativamente a 

outras estações do EJP, em POT3 pode-se observar uma maior incidência 

(variedade de táxons e abundância) de representantes da classe Crustacea, com 

certo destaque para os caprelídeos e cumáceos. 

 
Tabela 9 - Abundância relativa das espécies e densidade de organismos identificadas na estação 
POT3 durante o período seco e chuvoso. 

Organismo 

Seca   Chuva 

Réplicas 
Total 

  Réplicas 
Total 

A B C   A B C 

Filo Nemertea                   
Nemertea sp1 0,0 0,4 0,0 0,4   0,0 0,0 0,0 0,0 
Filo Mollusca                   
Cylichna sp 0,0 0,0 0,0 0,0   0,3 1,9 0,3 2,4 
Vitrinellidae 0,4 0,2 1,0 1,5   0,0 0,0 0,0 0,0 
Dentalium americanum 0,0 0,0 0,0 0,0   1,9 1,3 0,3 3,5 
Anomalocardia brasiliana 0,4 2,1 0,4 2,9   1,9 1,1 2,1 5,1 
Tellina sp 1,1 0,2 0,8 2,1   0,0 0,0 0,0 0,0 
Lucina pectinata 1,7 0,0 1,0 2,7   0,0 0,5 0,3 0,8 
Musculus lateralis 0,0 0,6 0,4 1,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Mytella guianensis 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,3 0,3 
Nucula sp 0,4 2,1 0,0 2,5   3,8 3,8 3,5 11,0 
Sphenia antillensis 0,0 0,0 0,0 0,0   0,3 0,0 1,1 1,3 
Tagelus plebeius 0,0 0,2 0,0 0,2   0,0 0,0 0,0 0,0 
Tagelus divisus 1,5 1,3 0,6 3,4   0,3 0,3 0,0 0,5 
Tellina nitens 1,3 1,7 0,6 3,6   0,0 0,0 0,0 0,0 
Macoma constricta 0,0 2,1 0,0 2,1   0,0 0,0 0,0 0,0 
Macoma sp 2,3 1,7 1,1 5,2   0,0 0,0 0,0 0,0 
Filo Annelida                   
Capitella spp. 5,6 12,5 2,1 20,1   5,9 17,4 0,0 23,3 
Heteromastus sp 0,6 0,0 0,0 0,6   0,0 0,3 0,0 0,3 
Mediomastus sp 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 2,7 0,8 3,5 
Cirratulidae 4,0 0,0 1,3 5,4   6,7 0,0 0,8 7,5 
Dorvilleidae 0,0 0,4 0,0 0,4   0,3 0,0 0,0 0,3 
Goniadidae 1,7 4,0 1,3 7,1   1,3 7,5 1,9 10,7 
Hesionidae 0,0 0,2 0,0 0,2   0,0 0,0 0,3 0,3 
Nereididae 0,0 3,3 0,4 3,6   0,0 0,0 0,0 0,0 
Scoloplos rubra 1,3 6,5 0,2 8,0   0,8 5,6 1,1 7,5 
Scoloplos sp 0,6 0,0 0,0 0,6   0,0 0,0 0,3 0,3 
Aricidea sp 1,9 1,3 5,2 8,4   0,0 0,0 0,0 0,0 
Polynoidae 0,0 2,3 0,2 2,5   0,5 0,0 0,3 0,8 
Pilargidae 0,0 0,2 0,0 0,2   0,5 0,3 0,0 0,8 
Sigambra sp 0,0 0,4 0,0 0,4   0,0 1,6 1,3 2,9 
Sternaspis sp 0,2 0,0 0,0 0,2   0,3 0,0 0,0 0,3 
Sphaerosyllis sp 1,0 1,0 0,8 2,7   1,3 1,3 1,1 3,8 
Nicolea uspiana 0,0 0,0 1,3 1,3   0,0 0,0 0,0 0,0 
Oligochaeta sp1 1,1 0,0 1,0 2,1   2,9 1,3 0,5 4,8 
Oligochaeta sp2 0,0 0,0 2,5 2,5   0,0 0,0 2,7 2,7 
Filo Arthropoda                   
Caprellidae 0,0 2,1 0,4 2,5   0,0 0,3 0,5 0,8 
Anthuridae 0,0 0,0 0,6 0,6   0,0 0,0 0,8 0,8 
Cumacea 0,0 2,5 0,0 2,5   0,0 0,0 0,0 0,0 
Brachiura 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,3 1,1 1,3 
Caridea 0,0 0,0 0,4 0,4   0,0 0,8 0,5 1,3 
Filo Echinodermata                   
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Amphiura sp 0,0 0,2 0,0 0,2   0,0 0,0 1,1 1,1 

Total (indivíduos/m2) 924,5 1679,7 794,3 3398,4   703,1 1171,9 553,4 2428,4 

 

Na estação REF1, foram encontrados 2819,0 e 2298,2 indivíduos/m2, 

respectivamente, no período seco e chuvoso, correspondentes a 46 táxons. Houve 

predominância do filo Mollusca, com 71,1 e 53,3% do total de indivíduos registrados, 

respectivamente, durante a seca e chuva. Comparativamente às estações do EJP, 

uma considerável variedade de espécies de moluscos apresentou-se abundante em 

ambas as campanhas amostrais, com destaque para os bivalves Lucina pectinata, 

Macoma sp, Anomalocardia brasiliana, Tellina sp e para o gastrópode Cylichna sp. 

Outras espécies de moluscos bivalves foram abundantes apenas no período de 

clima seco (Tagelus divisus) ou no chuvoso (Nucula sp). 

Nessa estação, a predominância do filo Mollusca foi seguida pelo filo 

Annelida, o qual resultou em 20,6% e 29,5% do total dos indivíduos registrados 

durante o período seco e chuvoso, respectivamente. Destes, destacam-se apenas a 

família Goniadidae e a espécie Aricidea sp, as quais foram relativamente 

abundantes nas duas campanhas amostrais (TABELA 10). 

 
Tabela 10 - Abundância relativa das espécies e densidade de organismos identificadas na 
estação REF1 durante o período seco e chuvoso. 

Organismo 

Seca   Chuva 

Réplicas 
Total 

  Réplicas 
Total 

A B C   A B C 

Filo Cnidaria                   
Anthozoa 0,0 0,2 0,0 0,2   0,0 0,0 0,6 0,6 
Edwardsia sp 0,0 0,2 0,0 0,2   0,6 0,0 0,0 0,6 
Filo Platyhelminthes                   
Turbellaria 0,2 0,0 0,0 0,2   0,0 0,0 0,0 0,0 
Filo Nemertea                   
Nemertea sp1  0,0 0,5 0,5 0,9   3,1 0,0 1,1 4,2 
Filo Mollusca                   
Cylichna sp 0,5 2,5 1,4 4,4   0,6 3,7 1,1 5,4 
Tornus caraboboensis 0,0 0,2 0,2 0,5   0,0 0,0 0,0 0,0 
Vitrinellidae 0,5 0,0 5,3 5,8   0,3 1,4 2,0 3,7 
Dentalium americanum 0,0 0,0 0,0 0,0   1,4 0,0 0,0 1,4 
Anomalocardia brasiliana 0,0 1,8 0,9 2,8   0,8 4,8 3,4 9,1 
Bivalvia sp1 0,0 0,2 0,0 0,2   0,0 0,0 0,0 0,0 
Myidae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,3 0,3 
Tellina sp 1,2 2,1 1,6 4,8   0,0 1,7 0,3 2,0 
Lucina pectinata 2,5 6,5 8,5 17,6   0,0 6,2 0,8 7,1 
Musculus lateralis 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,6 0,0 0,6 
Mytella guianensis 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,8 0,8 
Nucula sp 0,0 0,0 0,0 0,0   6,8 2,0 2,3 11,0 
Sphenia antillensis 0,0 0,2 0,0 0,2   0,0 1,4 0,0 1,4 
Tagelus plebeius 0,0 0,2 0,0 0,2   0,0 0,0 2,5 2,5 
Tagelus divisus 6,7 2,1 1,6 10,4   0,3 0,0 0,3 0,6 
Tellina nitens 1,6 1,6 1,6 4,8   0,0 0,8 0,0 0,8 
Macoma constricta 2,1 3,5 1,6 7,2   0,0 0,0 0,0 0,0 
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Macoma sp 5,5 3,2 3,5 12,2   0,0 4,5 2,0 6,5 
Filo Annelida                   
Capitella spp. 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 2,0 0,8 2,8 
Mediomastus sp 0,2 0,0 0,2 0,5   0,6 0,0 0,8 1,4 
Cirratulidae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,8 0,0 0,8 
Glycera sp 0,5 0,0 0,0 0,5   0,0 0,0 0,0 0,0 
Goniadidae 1,6 1,6 1,2 4,4   0,6 0,0 2,5 3,1 
Hesionidae 0,5 0,0 0,0 0,5   0,0 0,0 0,0 0,0 
Lumbrineridae 0,0 0,2 0,0 0,2   0,0 0,0 0,0 0,0 
Nereididae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,8 3,1 0,0 4,0 
Paraonidae 0,0 0,0 1,2 1,2   0,0 0,0 0,0 0,0 
Aricidea sp 3,9 1,2 0,0 5,1   1,4 0,8 0,0 2,3 
Sigambra sp 0,5 0,5 0,0 0,9   0,3 0,6 0,0 0,8 
Sternaspis sp 1,6 3,0 0,9 5,5   0,3 0,6 0,0 0,8 
Prionospio sp 0,5 0,0 0,0 0,5   0,0 0,0 0,0 0,0 
Exogone sp 0,2 0,0 0,0 0,2   0,0 0,0 0,0 0,0 
Oligochaeta sp1 0,2 0,7 0,2 1,2   0,3 0,8 0,0 1,1 
Oligochaeta sp2 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 12,2 12,2 
Filo Arthropoda                   
Caprellidae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 7,6 0,3 7,9 
Gammaridae 0,0 0,2 2,8 3,0   0,6 0,0 0,0 0,6 
Melitidae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,6 0,6 
Anthuridae 0,2 0,0 0,5 0,7   0,3 0,0 0,0 0,3 
Cumacea 0,2 1,6 0,5 2,3   0,3 0,0 0,0 0,3 
Brachiura 0,0 0,2 0,0 0,2   0,0 1,1 0,0 1,1 
Caridea 0,0 0,0 0,2 0,2   0,0 0,0 0,0 0,0 
Filo Echinodermata                   
Amphiura sp 0,0 0,0 0,2 0,2   0,0 0,0 1,1 1,1 

Total (indivíduos/m2) 872,4 970,1 976,6 2819,0   442,7 1028,6 826,8 2298,2 

 

A estação REF2 foi aquela que se apresentou mais rica em número de 

táxons (n=56). Assim como na estação REF1, os moluscos constituíram o grupo 

mais abundante, com 74,1% e 62,9% do total de indivíduos encontrados na 

campanha seca e chuvosa, respectivamente. Nessa estação, o segundo lugar em 

termos de abundância foi sazonalmente alternado entre crustáceos, com 12,2% do 

total de organismos registrados no período seco, e poliquetos, com 17,0 % dos 

indivíduos encontrados durante o período chuvoso.  

Dentre os crustáceos que apresentaram ocorrência relativamente 

abundante nas duas campanhas realizadas, destacam-se os anfípodos pertencentes 

às famílias Caprellidae e Gammaridae, os quais são organismos típicos de 

ambientes pouco contaminados (CLARKE; WARWICK, 2001; PEARSON; 

ROSENBERG, 1978), além de cumáceos e braquiúros. Entre os poliquetos, 

destaca-se a ocorrência dos membros das famílias Goniadidae e Nereididae e das 

espécies Mediomastus sp e Sternaspis sp. Entretanto, percebe-se que as espécies 

de poliquetos aqui encontradas representaram individualmente porcentagens bem 

pequenas em relação ao total de indivíduos coletados, o inverso do que ocorre 
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quando se observa a ocorrência de poliquetos nas amostras do médio e baixo EJP 

(TABELA 11). 

Em termos taxonômicos mais específicos, convém ainda ressaltar que os 

dados demonstraram que os poliquetos Capitella spp constituíram o grupo mais 

abundante de organismos nas estações POT2 e POT3. Por outro lado, em POT1, e 

também nas estações de referência, esses organismos estiveram praticamente 

ausentes. Conforme relatado por diversos autores, Capitella spp são espécies 

características de ambientes perturbados que conseguem tolerar elevadas variações 

das condições físicas e químicas do ambiente, bem como altos níveis de 

enriquecimento orgânico (BRIDGES et al., 1994; DAUER; LUCKENBACH; RODI, 

1993; PEARSON; ROSENBERG, 1978; ROSSI; LARDICCI, 2002). Essas 

informações comprovam que os sedimentos do médio e baixo EJP estão sendo 

expostos a perturbações de caráter natural e antropogênico. 

  

Tabela 11 - Abundância relativa das espécies e densidade de organismos identificadas na 
estação REF2 durante o período seco e chuvoso. 

Organismo 

Seca   Chuva 

Réplicas 
Total 

  Réplicas 
Total 

A B C   A B C 

Filo Cnidaria                   
Anthozoa  0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,4 0,0 0,4 
Edwardsia sp 2,3 0,0 0,0 2,3   0,4 1,1 0,0 1,4 
Filo Platyhelminthes                   
Turbellaria 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Filo Nemertea                   
Nemertea sp1  0,8 0,3 0,0 1,0   2,1 6,0 0,0 8,1 
Filo Mollusca                   
Acteocina bullata 0,5 0,0 0,0 0,5   2,1 0,0 0,0 2,1 
Bulla striata 0,3 0,0 0,0 0,3   0,4 0,0 0,7 1,1 
Cylichna sp 2,3 0,0 3,4 5,7   2,1 0,7 3,9 6,7 
Mitrella lunata 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,7 0,7 
Vitrinellidae 0,3 4,4 1,0 5,7   4,2 0,0 2,1 6,4 
Nudibranchia 0,3 0,0 0,0 0,3   0,0 0,0 0,0 0,0 
Dentalium americanum 1,3 0,3 0,0 1,6   1,8 0,4 0,0 2,1 
Anomalocardia brasiliana 1,3 1,8 0,8 3,9   2,5 2,8 0,4 5,7 
Abra aequalis 0,8 0,5 0,0 1,3   0,7 0,0 1,1 1,8 
Bivalvia sp1 1,6 0,3 0,0 1,8   0,0 0,0 0,0 0,0 
Myidae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,7 0,0 0,0 0,7 
Tellina sp 0,0 0,0 0,0 0,0   1,1 0,4 0,4 1,8 
Lucina pectinata 0,0 0,0 0,3 0,3   1,4 3,2 3,9 8,5 
Musculus lateralis 0,3 0,0 0,0 0,3   0,0 0,0 0,0 0,0 
Mytella guianensis 0,3 0,5 0,3 1,0   2,1 0,4 0,0 2,5 
Corbula sp 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,7 0,0 0,7 
Nucula sp 16,8 0,5 0,0 17,4   1,8 6,0 0,0 7,8 
Sphenia antillensis 4,9 0,3 0,0 5,2   0,0 0,4 3,2 3,5 
Tagelus divisus 15,8 0,0 6,0 21,8   1,1 4,6 0,4 6,0 
Tellina nitens 1,3 0,0 0,0 1,3   0,0 0,0 0,0 0,0 
Macoma constricta 0,0 6,0 0,0 6,0   0,0 0,4 0,4 0,7 
Macoma sp 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 3,9 0,4 4,2 
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Filo Annelida                   
Mediomastus sp 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,4 4,6 4,9 
Notomastus sp 0,8 0,0 0,0 0,8   0,4 0,0 0,0 0,4 
Goniadidae 1,0 0,8 0,8 2,6   0,0 0,0 2,5 2,5 
Hesionidae 0,3 0,0 0,0 0,3   0,0 0,0 0,0 0,0 
Lumbrineridae 0,5 0,3 0,0 0,8   0,0 0,4 0,0 0,4 
Maldanidae 0,3 0,0 0,0 0,3   0,0 0,0 0,0 0,0 
Nereididae 0,3 0,0 0,0 0,3   0,0 1,4 2,5 3,9 
Paraonidae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,7 0,0 0,7 
Aricidea sp 0,3 0,3 0,0 0,5   0,4 0,0 0,0 0,4 
Pilargidae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,4 0,4 
Oenonidae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,7 0,0 0,7 
Sabellidae 0,3 0,0 0,0 0,3   0,0 0,0 0,0 0,0 
Sternaspis sp 0,3 0,5 1,6 2,3   0,7 0,0 0,4 1,1 
Prionospio sp 0,3 0,0 0,0 0,3   0,4 0,0 0,0 0,4 
Exogone sp 0,3 0,0 0,0 0,3   0,4 0,0 0,0 0,4 
Sphaerosyllis sp 0,5 0,0 0,0 0,5   0,7 0,0 0,4 1,1 
Nicolea uspiana 0,3 0,0 0,0 0,3   0,0 0,0 0,0 0,0 
Oligochaeta sp1 0,0 0,0 0,3 0,3   0,0 0,4 0,4 0,7 
Filo Arthropoda                   
Insecta (larva) 0,0 0,3 0,0 0,3   0,0 0,0 0,0 0,0 
Caprellidae 5,2 0,0 0,3 5,4   0,0 3,9 0,0 3,9 
Gammaridae 0,8 0,0 2,1 2,8   0,0 0,0 0,7 0,7 
Melitidae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,4 0,0 0,4 
Anthuridae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Leptocheliidae 0,5 0,0 0,0 0,5   0,0 0,0 0,0 0,0 
Cumacea 1,8 0,0 0,0 1,8   0,0 0,4 0,4 0,7 
Brachiura 0,5 0,0 0,3 0,8   0,4 0,4 1,4 2,1 
Caridea 0,3 0,0 0,0 0,3   0,4 0,0 0,0 0,4 
Portunidae 0,0 0,0 0,5 0,5   0,0 0,0 0,0 0,0 
Paguridae 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,4 0,0 0,4 
Filo Echinodermata                   
Amphiura sp 0,3 0,0 0,3 0,5   0,0 1,1 0,0 1,1 

Total (indivíduos/m2) 1647,1 423,2 442,7 2513,0   514,3 761,7 566,4 1842,4 

 

Considerando uma matriz única de dados com os valores obtidos para a 

densidade de organismos registrada para os dois períodos sazonais estudados, a 

análise de agrupamento (modo “Q”) evidenciou a reunião das estações de referência 

(REF1 e REF2) em único grupo (D), distinguindo-o, a um nível de corte de 50% de 

similaridade, dos três outros grupos formados (A, B e C) pelas amostras de cada 

uma das estações do EJP (FIGURA 8). Essa também foi a divisão utilizada na rotina 

SIMPER (Percentual das Similaridades), a qual foi aplicada com o propósito de 

caracterizar as espécies que mais contribuíram tanto para a similaridade das 

amostras dentro de cada um dos grupos, quanto para a dissimilaridade entre os 

grupos.  
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Figura 8 - Dendograma representando o grau de similaridade das comunidades de 
macroinvertebrados bentônicos das áreas estudadas. (S = período seco; C = período chuvoso; A, B, 
C e D indica os clusters formados). 

 

 

Com base no dendograma gerado pela análise de agrupamento, pode-se 

perceber que a composição da macrofauna bentônica ao longo do EJP revelou-se, 

de modo geral, espacialmente distinta e sazonalmente semelhante. O grupo A foi 

formado pelas amostras coletadas no alto EJP (estação POT1), onde se registrou os 

menores níveis de salinidade (4 – 6 ‰) e onde o sedimento foi classificado como 

areia franca (TABELA 8, Capítulo 3). Nesse grupo, também foram registrados os 

menores números de táxons e os menores valores de densidade média. De acordo 

com a análise SIMPER os principais táxons encontrados foram moluscos bivalves, o 

poliqueto Mediomastus sp, oligoquetos e larvas de insetos. Estes táxons 

contribuíram com uma parcela significativa (11,1 - 33,3%) da similaridade total 

responsável para a formação desse grupo (TABELA 12).  

A composição faunística nesta região do EJP demonstra-se fortemente 

influenciada pela salinidade, a qual pode apresentar flutuações de baixa 

previsibilidade e exibir teores de sais relativamente baixos para espécies 

características de águas salobras ou marinhas e níveis consideravelmente altos para 

espécies típicas de águas doces. Fato este que condiciona uma comunidade local 

A 

C 

D 

Bray-Curis Analysis (Group Average Link) 

 

 

B 
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estruturada a partir de um reduzido número de espécies, o que, por sua vez, cria um 

efeito que mascara os resultados e dificulta a interpretação, já que a contribuição 

das poucas espécies determinantes para a similaridade existente entre as amostras 

do grupo torna-se superestimada (grupo A apresentado na TABELA 12). Ainda 

assim, o próprio baixo número de organismos ou de espécies pode constituir uma 

evidência de perturbação, seja de origem ambiental (gradiente de salinidade) como 

antropogênica (presença de compostos tóxicos). 

A diminuição na diversidade em direção às zonas menos salinas dos 

estuários pode ser explicada pela intolerância fisiológica da maioria das espécies 

estuarinas à baixos valores de salinidade (KINNE, 1971). Alguns autores, por 

exemplo, afirmam que a salinidade constitui um fator determinante na distribuição da 

fauna estuarina, uma vez que os gradientes de salinidade atuam como uma barreira 

natural às espécies bentônicas estenohalinas (BULGER et al., 1993; WOLFF,1983). 

Dessa forma, ainda que se tenha registrado níveis relativamente altos de compostos 

tóxicos, sobretudo pesticidas, e toxicidade moderada nos sedimentos do alto EJP, é 

mais provável que o reduzido número de táxons e a baixa densidade da macrofauna 

bentônica nessa porção estuarina esteja refletindo um estresse de caráter natural 

(estresse salino) associado a presença de contaminantes. 

As amostras provenientes do médio EJP (POT2), por sua vez, reuniram-

se para formar o grupo B. Nesta estação registrou-se salinidade com níveis 

intermediários (20 – 25 ‰) e substrato oscilando temporalmente entre franco siltoso 

e franco arenoso. A variedade de táxons foi baixa, muito embora a densidade média 

tenha exibido valores elevados quando comparado com os três outros clusters 

formados. As espécies mais representativas do grupo B apontadas pela análise 

SIMPER, foram os poliquetos Capitella spp., Nereididae e Goniadidae, que juntos 

tiveram contribuição (cumulativa) de 86,2 % para a formação desse grupo. Com 

apenas 4,6% de contribuição, a espécie Tellina nitens foi a única representante dos 

moluscos com participação na similaridade mantida nesse grupo (TABELA 12).  

Em locais impactados, tal como a porção média do EJP se apresenta, a 

estrutura da macrofauna bentônica é geralmente caracterizada pela baixa 

diversidade e alta densidade de organismos, os quais nessas condições podem agir 

como seres oportunistas ou tolerantes às condições do meio (MÉNDEZ, 2002), se 

beneficiando direta (aumento de MO e nutrientes) ou indiretamente (diminuição da 

concorrência e da predação) e sendo capazes de dominar a comunidade, enquanto 
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algumas outras espécies mais sensíveis tornam-se raras ou desaparecerem 

(BELAN, 2003). Nesse mesmo sentido, a ausência de representantes crustáceos no 

rol de espécies contributivas para a formação do grupo B (POT2) pode ser explicada 

pela sensibilidade desses organismos ao estresse ambiental, conforme tem sido 

reportado na literatura (CLARKE; WARWICK, 2001; PEARSON; ROSEMBERG, 

1978). 

No médio EJP, Souza e colaboradores (2010) descreveram que a 

dominância de espécies microbentônicas oportunistas decorre de perturbações 

antropogênicas ocasionadas pela presença de esgotos. Esses autores encontraram 

que essa porção do EJP é caracterizada pela dominância dos foraminíferos 

Ammonia tepida e Arenoparrella mexicana e que os sedimentos são ricos em 

carbono bacteriano com atividade anaeróbica. Esses achados corroboram com os 

resultados obtidos no presente trabalho e comprovam que o médio EJP encontra-se 

sobre condições de grande estresse ambiental provocado pelo desenvolvimento 

urbano a sua volta. Convém ainda destacar, que os dados discutidos nos capítulos 

anteriores também evidenciaram essa seção estuarina como a de máxima turbidez 

e/ou sedimentação, constituindo assim um local de acúmulo de partículas e 

contaminantes. 

O grupo C, por sua vez, foi formado pelas amostras coletadas no baixo 

estuário (POT3). Este grupo esteve caracterizado por salinidades entre 30-32 ‰ (as 

mais elevadas do EJP) e por sedimentos classificados como franco arenosos 

(TABELA 8, Capítulo 3). Nesse grupo foi observada a maior variedade de espécies 

encontradas no EJP, além de uma alta densidade de organismos. Os táxons com 

maior contribuição para a formação desse grupo foram os poliquetos Capitella spp. 

(32,5%), Goniadidae (13,8%), Scoloplos rubra (10,5%) e Cirratulidae (10,4%). 

Moluscos (Anomalocardia brasiliana e Nucula sp) e anelídeos oligoquetos, 

contribuíram em menor escala para a similaridade encontrada entre as amostras do 

baixo EJP (TABELA 12). 

Já o grupo D foi formado pelas estações localizadas no estuário de 

referência (REF1 e REF2). Este grupo esteve caracterizado por altas salinidades (39 

– 42 ‰) e substrato franco arenoso (TABELA 8, Capítulo 3). Nesse local também foi 

registrada a maior variedade de táxons, além de densidades intermediárias. De 

acordo com a análise do percentual de similaridade, não houve alguma espécie com 

contribuição preponderante para a formação desse grupo, havendo portanto uma 
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dominância relativamente baixa. Entretanto, com um percentual cumulativo de 

58,1%, o filo Mollusca despontou como o principal responsável pela similaridade 

entre as estações amostrais pertencentes a esse cluster. Em ordem decrescente (de 

12,3% a 8,3%), as espécies com maior contribuição para a formação desse grupo 

foram: Cylichna sp, Vitrinellidae, Nucula sp, Anomalocardia brasiliana, Tagelus 

divisus e Lucina pectinata (TABELA 12). Diferentemente do que foi observado nos 

outros clusters formados, esse grupo (D) destacou a participação dos crustáceos na 

similaridade mantida entre as estações, incluindo aqueles indicadores de ambientes 

pouco contaminados (Caprellidae e Gammaridae). 

  
Tabela 12 - Análise da contribuição dos táxons para a comunidade da macrofauna 
bentônica em cada estação de amostragem, utilizando a função SIMPER. (Fator de corte 
>90%). 

Grupo A 
Abundância 

Média 
Similaridade  

Média 
Contribuição 

(%) 
Cumulativo 

(%) 

Tagelus plebeius 5,5 17,1 33,3 33,3 
Mediomastus sp 2,0 11,4 22,2 55,6 
Bivalvia sp1 1,0 5,7 11,1 66,7 
Oligochaeta sp1 1,5 5,7 11,1 77,8 
Oligochaeta sp2 1,5 5,7 11,1 88,9 
Insecta (larva) 3,5 5,7 11,1 100,0 

Grupo B     

Capitella spp. 232,5 39,7 60,0 60,0 
Nereididae 72,5 13,5 20,3 80,3 
Goniadidae 32,5 3,9 5,9 86,2 
Tellina nitens 25,5 3,0 4,6 90,8 

Grupo C     

Capitella spp. 96,0 19,4 32,5 32,5 
Goniadidae 38,5 8,3 13,8 46,3 
Scoloplos rubra 35,5 6,3 10,5 56,7 
Cirratulidae 28,0 6,3 10,5 67,2 
Anomalocardia brasiliana 17,0 3,4 5,6 72,8 
Sphaerosyllis sp 14,0 3,1 5,2 78,0 
Nucula sp 27,0 2,9 4,9 82,8 
Oligochaeta sp1 14,5 2,5 4,1 86,9 
Oligochaeta sp2 11,5 2,2 3,7 90,7 

Grupo D     

Cylichna sp 19,8 5,7 12,3 12,3 
Virinellidae 19,5 4,8 10,4 22,7 
Nucula sp 32,0 4,4 9,5 32,2 
Anomalocardia brasiliana 18,8 4,1 8,9 41,1 
Tagelus divisus 37,0 4,0 8,7 49,8 
Lucina pectinata 31,5 3,8 8,3 58,1 
Goniadidae 11,8 2,5 5,5 83,6 
Macoma sp 22,0 2,3 5,0 68,6 
Caprellidae 15,0 2,3 4,9 73,5 
Macoma constricta 14,0 1,2 2,6 76,1 
Sternaspis sp 9,8 1,2 2,5 78,6 
Gammaridae 7,0 1,0 2,1 80,8 
Dentalium americanum 4,3 0,9 1,9 82,6 
Tellina sp 8,3 0,9 1,8 84,5 
Nereididae 6,5 0,7 1,6 86,1 
Aricidea sp 8,3 0,7 1,5 87,6 
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Brachiura 3,5 0,7 1,5 89,0 
Edwardsia sp 4,0 0,6 1,2 90,3 

 

De modo geral, os fatores salinidade e granulometria parecem ter sido os 

principais responsáveis por separar a macrofauna bentônica agrupada em POT1 

(grupo A) das assembleias encontradas nas demais estações. Vários trabalhos 

analisando a influência de fatores naturais (bióticos e abióticos) sobre a estruturação 

das associações bentônicas em ambientes estuarinos têm demonstrado que 

salinidade e o tipo de sedimento são os principais fatores que afetam a distribuição 

das espécies e a estrutura das comunidades nesses ambientes (LU, 2005; 

MCLUSCKY, 1989; SERIANI et al., 2008; TESKE; WOOLDRIDGE, 2003; 

YSEBAERT et al., 2003). Entretanto, deve-se considerar também que a 

contaminação (e consequentemente a toxicidade) exerceu um papel secundário na 

estruturação da comunidade bentônica dessa região estuarina, já que aí foram 

encontradas níveis expressivos de pesticidas. 

Diferentemente do que foi observado em POT1, a interação entre 

variáveis naturais e interferentes antropogênicos mais evidentes despontou como o 

fator responsável por separar as comunidades das estações POT2 (grupo B) e 

POT3 (grupo C) daquelas encontradas nos sedimentos das estações de referência 

(grupo D). A estação POT1 apresentou baixa riqueza de espécies, provavelmente 

devido à maior influência fluvial, que resultou em granulometria arenosa e salinidade 

baixa, condicionando que, nesse grupo, estivessem presentes espécies tipicamente 

mais adaptadas a tais condições, embora também resistentes a contaminantes.  

Na estação POT3 e, mais claramente, em POT2, fatores antropogênicos, 

evidenciados pelo elevado teor de MO, pelas altas concentrações de contaminantes 

e por uma toxicidade variando de ruim a péssima, associados a perturbações 

naturais decorrentes das variações físico-químicas inerentes ao sistema estuarino, 

resultaram em maior ocorrência e densidade de espécies tolerantes e indicadoras de 

estresse ambiental. Todavia, na estação POT3, forças hidrodinâmicas, sugerida pela 

sua localização no estuário, parecem ter sido capaz de tamponar as pressões 

exercidas por estressores antropogênicos, reconduzindo o ambiente a um estado 

biológico mais estruturado (maior diversidade e menor dominância), se comparado à 

POT2.  

Já nas estações de referência, a densidade e a diversidade dos 

organismos de origem marinha e mais sensíveis aos efeitos dos contaminantes, tais 
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como aqueles representantes contemplados no grupo dos moluscos e dos 

crustáceos peracáridos (anfípodes, isópodes, cumáceos), parecem ter 

acompanhado mais nitidamente a penetração das águas de maior salinidade para o 

interior do estuário, onde os sedimentos apresentaram-se com baixa interferência 

antropogênica. 

No que diz respeito aos índices ecológicos, verificou-se que, de modo 

geral, a riqueza específica (S) foi baixa em todas amostras analisadas, como seria 

esperado em sistemas estuarinos, sujeitos a intensas variações ambientais e à ação 

de estressores naturais (ABESSA, 2002a). Tanto no período seco quanto no 

chuvoso, o maior número de espécies foi registrado nas estações de referência, as 

quais apresentaram uma riqueza variando nos dois períodos estudados de 32 a 40 

espécies diferentes. No EJP, a riqueza aumentou no sentido da foz do estuário, com 

valores variando de 5 a 33 espécies no período seco e de 6 a 28 espécies no 

período chuvoso. A riqueza de Margalef (R) apresentou uma tendência muito 

semelhante à observada para a riqueza específica, com os maiores valores sendo 

registrados nas amostras de referência. No EJP, este índice variou de 1,82 a 5,13 

durante a estiagem e de 1,84 a 4,56 durante a campanha chuvosa, com a 

diversidade aumentando de POT1<POT2<POT3 nos dois períodos sazonais 

(TABELA 13).  

Assim como os dados obtidos para a riqueza (S e R) de espécies, a 

diversidade de Shannon (H) foi relativamente alta nas estações de referência e em 

POT3. Contrariamente, nas estações POT1 e POT2 a diversidade foi baixa nos dois 

períodos estudados, sugerindo que as condições ecossistêmicas nesses setores do 

EJP não se encontram adequadas para suportar a sobrevivência e a propagação 

das espécies menos tolerantes (TABELA 13). Contudo, Hubálek (2000) relata que 

em amostras pequenas, com N < 50 indivíduos, tal como ocorre na estação POT1 

(APÊNDICE 1), o índice ecológico tem diminuída sua capacidade de discriminar a 

diversidade entre as comunidades, o que demanda uma cuidadosa análise para não 

produzir interpretações equivocadas.  

Por sua vez, a equitatividade de Pielou (J) revelou que em ambos os 

períodos de coleta houve uma distribuição homogênea entre as espécies na maior 

parte das estações amostrais. À exceção fez-se a estação POT2, onde foram 

registrados os menores índices de equitatividade, indicando que a comunidade 

bentônica aí presente é dominada por um reduzido número de espécies (TABELA 
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13). Este resultado reflete o domínio dos poliquetos no médio EJP, em detrimento de 

uma ocorrência relativamente baixa de outros grupos taxonômicos. Entretanto, o 

índice de Pielou não foi eficiente em demonstrar uma distribuição equilibrada da 

abundância pelas espécies da comunidade no alto EJP. Essa ineficiência ocorreu 

devido ao baixo número de espécies existentes e às baixas densidades registradas 

nesta estação, o que superestimou o índice. Ou seja, no alto EJP poucas espécies 

estiveram presentes com poucos organismos relativamente bem distribuídos entre 

elas. 

O índice de Simpson também revelou-se alto nas estações de referência 

e em POT3, sugerindo que nessas estações ocorrem menores dominâncias e 

maiores diversidades de espécies nas respectivas comunidades bentônicas 

(TABELA 13). Contrariamente, POT2 se apresentou como a estação menos 

biodiversa, o que pode ser resultado da eliminação das espécies mais sensíveis e 

seleção daquelas mais resistentes e oportunistas frente aos distúrbios aí 

encontrados. Em suma, a composição macrofaunística do médio e baixo EJP 

caracterizou-se por uma predominância de poliquetos, grupo que dominou tanto em 

abundância quanto em número de espécies essa região, nos diferentes períodos 

estudados. Não houve dominância de poliquetos nas amostras com maior riqueza e 

diversidade de espécies (estações de referência) e ainda nas amostras onde poucos 

organismos foram obtidos (POT1). 

 
Tabela 13 - Índices ecológicos e dominância de poliquetos, calculados para as 
espécies da macrofauna bentônica das áreas estudadas. 

  S Dpoly R J H D 

Período Seco             
POT1 5 10,5 1,820 0,946 1,523 0,861 
POT2 20 82,5 3,082 0,694 2,080 0,799 
POT3 33 61,7 5,138 0,839 2,932 0,922 
REF1 32 19,4 5,136 0,791 2,742 0,915 
REF2 39 9,3 6,414 0,756 2,770 0,897 

Período Chuvoso             
POT1 6 12,5 1,846 0,789 1,414 0,714 
POT2 21 83,3 3,282 0,448 1,363 0,566 
POT3 28 62,2 4,560 0,782 2,609 0,889 
REF1 32 16,1 5,329 0,860 2,982 0,935 
REF2 40 17,0 7,028 0,878 3,243 0,953 

S=riqueza específica; Dpoly=dominância de poliquetos (%); R=riqueza de Margalef; 

J=Equitatividade de Pielou; H=Diversidade de Shannon e D=Dominância de 

Simpson. 
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Analisando os dados formado pela matriz das espécies (TABELAS 7 a 12) 

e os índices ecológicos que servem como seus descritores (TABELA 13), foi 

possível identificar sinais mais evidentes de perturbação antropogênica nas 

associações de organismos presentes nos sedimentos do médio estuário, além de 

algum indício de alteração nas assembleias do baixo estuário. No alto EJP, o baixo 

número de organismos capturados fez com que alguns índices ecológicos se 

apresentassem de forma ineficiente para discriminar com legitimidade entre as 

comunidades, muito embora perturbações (naturais e antropogênicas) tenham sido 

aí claramente detectadas. De modo geral, o conjunto de dados relacionados no 

capítulo 3 assinala, com algumas exceções, as estações do EJP que apresentaram 

maior grau de contaminação e toxicidade, mostrando concordância com os 

resultados obtidos nas análises químicas e ecotoxicológicas e sugerindo que os 

fatores antropogênicos estão participando efetivamente da estruturação da 

comunidade bentônica no EJP, em adição às características naturais do meio. 

 

 

4.4 Integração dos dados da Tríade da Qualidade do Sedimento (TQS) 

 

 

4.4.1 Análises multivariadas 

 

Os resultados da FA-PCA obtidos para os dados geoquímicos, 

ecotoxicológicos e ecológicos estão sumarizados na TABELA 14 e demonstrados 

nas FIGURAS 9 e 10. A análise fatorial reorganizou os dados originais e criou três 

principais fatores que, juntos, explicaram 97,76% e 96,26% da variância total dos 

dados originais obtidos para a primeira e segunda campanha, respectivamente. 
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Tabela 14 - Autovalores e autovetores obtidos por FA-PCA usando os dados geoquímicos, de 
toxicidade e os descritores ecológicos obtidos para os sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi e de 
referência durante o período seco e chuvoso. 

Variável 
Período seco   Período chuvoso 

Fator 1 Fator 2 Fator 3   Fator 1 Fator 2 Fator 3 

MO 0,7059 0,4935 0,6081   0,2695 -0,2043 0,8793 

Finos 0,7319 -0,0328 0,6806   0,6878 -0,1817 0,3288 

Nutrientes               

N-total 0,9961 0,0017 -0,0879   -0,0163 0,0954 0,9735 

P-total 0,7002 0,6686 0,2498   0,3179 0,7155 0,6217 

Metais               

Fe 0,7173 0,6684 0,1926   0,7497 0,4120 0,5173 

Mn 0,3593 0,8325 0,4145   0,9884 0,1076 -0,1057 

Cd 0,9947 0,0008 -0,0308   -0,2705 0,9028 0,1054 

Cr 0,5216 0,5255 0,6721   0,9887 0,1291 0,0746 

Cu 0,6884 0,6558 0,3097   0,7486 0,4696 0,4680 

Ni 0,9531 0,2915 0,0202   0,1321 0,9819 0,0333 

Pb 0,7591 0,4699 0,3035   0,6792 0,6289 0,3492 

Zn 0,9917 0,0350 0,0833   0,0489 0,4858 0,8724 

Orgânicos               

HPA2-3 0,9938 0,0594 -0,0863   0,1418 0,0515 0,9884 

HPA4-6 0,9581 0,2274 0,1630   0,7085 0,3194 0,6250 

Pesticidas 0,4469 0,8588 -0,2147   0,1764 0,7731 0,6086 

Hormônios  0,9783 0,1987 -0,0268   0,3434 0,2150 0,9142 

Fitosteróis -0,2069 0,7792 -0,5639   -0,4153 0,9063 -0,0732 

Esteróis fecais 0,7069 0,3692 0,6217   0,9102 0,2634 0,3195 

Toxicidade               
Mortalidade L. plumulosus 0,7688 0,2028 0,4842   0,8865 0,0898 0,4458 

Mortalidade T. viscana 0,3465 0,1872 -0,8784   0,9696 -0,0363 -0,1519 

Inibição fecundidade Nitocra sp 0,8153 0,3354 0,4716   0,0992 0,5740 0,7302 

Descritores da comunidade                
Polychaeta 0,8407 0,2148 0,4687   0,8427 -0,0050 0,5384 

Mollusca -0,8012 -0,5559 -0,2215   -0,8248 0,2897 -0,4856 

Crustacea -0,3065 -0,8938 0,0632   -0,4153 -0,8375 -0,2590 

Riqueza de Margallef (R) -0,1305 -0,9720 0,1367   -0,2135 -0,9071 -0,1574 

Equitatividade de Pielou (J) -0,0502 0,3372 -0,9345   -0,9520 -0,2998 -0,0535 

Diversidade de Shannon (H) 0,1538 -0,9827 0,0746   -0,4965 -0,8588 -0,0305 

Dominância de Simpson (D) -0,0965 -0,7656 -0,6343   -0,7302 -0,6788 0,0605 

Autovalores 18,12 5,43 3,81   16,32 6,19 4,42 

(%) Total da variância 64,73 19,4 13,62   58,31 22,14 15,8 

(%) Variância acumulada 64,73 84,14 97,76   58,31 80,45 96,26 

Os valores destacados em negrito indicam as relações mais fortes (Factor loading > 0,60).  

 

No período seco, o fator predominante (F1) explicou 64,73% das 

variâncias dos dados e, de modo geral, relacionou, no mesmo eixo ortogonal, 

carreadores geoquímicos, contaminação química, toxicidade e alteração na estrutura 

da comunidade bentônica. Embora POT3 tenha mostrado alguma participação na 

formação desse eixo, a estação POT2 foi a que contribuiu preponderantemente 

(FIGURA 9).  A extração do fator F1 demonstrou que houve uma forte associação 
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positiva entre as propriedades sedimentológicas (teor de grãos finos e MO), 

contaminação inorgânica (nutrientes e metais) e orgânica (HPA pirolíticos e 

petrogênicos, hormônios e esteróis fecais), toxicidade aguda (mortalidade de L. 

plumulosus) e crônica, e dominância de poliquetos. Contrariamente, todas essas 

variáveis estiveram negativamente correlacionadas com a densidade de moluscos, 

demonstrando uma maior sensibilidade desse grupo de organismos, frente aos 

poliquetos, em relação à presença de contaminantes nos sedimentos da estação 

POT2.  

Nesta seção estuarina, com sedimentos finos ricos em MO e onde as 

condições favorecem a mistura e o aprisionamento das massas de água – estando, 

por isso, mais susceptíveis à ocorrência de acúmulo de contaminantes – verificou-se 

a presença de elevadas densidades de espécies oportunistas indicadoras de estrese 

ambiental. Consequentemente, as alterações detectadas na comunidade bentônica 

da estação POT2, evidenciadas principalmente pela dominância dos poliquetas 

Capitella spp (TABELA 8), e a forte toxicidade dos sedimentos aí encontrada 

(FIGURA 4), estão claramente relacionadas à contaminação química.  

A extração do segundo fator (F2) explicou 19,40% das variâncias e 

associou positivamente P-total, Fe, Mn, Cu, pesticidas e fitoesteróis. Em contraste, 

uma correlação negativa foi observada entre essas variáveis e praticamente todos 

os descritores ecológicos (densidade de crustáceos, riqueza, diversidade e 

dominância), o que denota uma tendência de empobrecimento da comunidade 

bentônica face à presença dessas variáveis químicas nos sedimentos da estação 

POT1, aquela que mais influenciou na formação do fator F2 (FIGURA 9).  

Entretanto, ainda que encontrados em níveis relativamente elevados no 

alto EJP, a análise das concentrações individuais dos esteróis e das diferentes 

razões diagnósticas aplicadas (TABELA 24, capítulo 3) mostrou que sua presença 

nos sedimentos dessa seção não é ocasionada por fontes antropogênicas, mas pelo 

influxo de materiais biogênicos derivados de plantas terrestres (fitoesteróis). Esse 

fato descarta a possibilidade da existência de significativas fontes de contaminação 

fecal na região do alto EJP, e, por conseguinte, de substâncias comumente 

associadas aos esgotos (a exemplo dos metais, hormônios e HPA), ao menos em 

níveis capazes de tornar os sedimentos moderadamente ou pessimamente tóxicos 

(FIGURA 4). Sendo assim, é mais provável que os contaminantes aí encontrados (P-

total, Fe, Mn, Cu, pesticidas) sejam decorrentes de insumos ou rejeitos relacionados 
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à atividades camaroneiras e/ou agrícolas, ambas bem estabelecidas na região do 

alto EJP.  

Ainda que POT1 tenha se revelado como a estação mais fortemente 

influenciada pela disposição de pesticidas agrícolas, tais compostos, de acordo com 

a FA-PCA, não se apresentaram como o principal responsável pelos danos 

causados a sobrevivência e a reprodução dos organismos-teste. Assim, os dados 

das variáveis químicas e ecotoxicológicas obtidos para os sedimentos do alto EJP 

estão de acordo com os resultados da composição faunística apresentados na 

TABELA 7 e revelam que a baixa diversidade da macrofauna bentônica nesta seção 

estuarina é mais influenciada pela conjunção de fatores naturais (gradiente salino), 

com a toxicidade dos sedimentos (presença de pesticidas, P-total e alguns metais) 

exercendo um papel secundário no padrão de distribuição dos organismos. 

O fator F3, por sua vez, representou apenas 13,62 % das variâncias dos 

dados e relacionou positivamente MO, sedimentos finos, Cr e esteróis fecais. 

Contrariamente, estas variáveis apresentaram-se negativamente associadas com 

mortalidade de T. viscana, equitatividade (J) e dominância (D) das espécies. A 

projeção gráfica do fator plano 1X3 mostrou que a estação POT3 foi a principal 

responsável pela formação desse eixo, embora POT2 tenha também esboçado 

alguma participação. À despeito das fontes locais de contaminação, os sedimentos 

do baixo estuário (POT3) são mais susceptíveis à ação da lavagem do mar (por 

ondas e marés), o que provavelmente promove condições para depuração ou 

dispersão de grande parte dos contaminantes e mantém os sedimentos em 

melhores condições ambientais que os sedimentos da estação POT2, os quais, por 

sua vez, são mais susceptíveis à deposição e acúmulo de contaminantes. Esta pode 

ser uma das razões de não ter sido observado uma maior variedade de 

contaminantes nos sedimentos do baixo EJP. 

Contudo, convém destacar que as relações entre os dados 

ecotoxicológicos e ecológicos mais significativas para este fator (F3) não foram 

muito claras (associação positiva), apontando que a toxicidade observada para os 

sedimentos (mortalidade de T. viscana) na estação POT3 esteve associada a um 

baixo impacto na comunidade, já que a distribuição das espécies nos sedimentos aí 

presentes é homogênea (equitativa) e sem dominância. Além disso, a toxicidade 

nesta porção estuarina parece não ser diretamente influenciada pela presença de 
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sedimentos finos ricos em MO e de elementos associados com partículas 

suspensas, tais como Cr e esteróis fecais.  

 

Figura 9 – PCA mostrando a influência das estações de amostragem na composição das 
componentes principais (Fator 1 x Fator 2 e Fator 1 x Fator 3) considerando os dados químicos, 
ecotoxicológicos e ecológicos obtidos para os sedimentos do EJP e do estuário de referência durante 
o período seco. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

No período chuvoso, as análises multivariadas mostraram que o fator 

predominante (F1) explicou 58,31 % das variâncias dos dados e, assim como o fator 

F1 extraído para o período seco, apontaram a estação POT2 como a maior 

contribuinte para a composição desse eixo (FIGURA 10). Houve uma associação 

positiva entre grãos finos, contaminação por metais, HPA pirolíticos, esteróis fecais, 

toxicidade aguda e domínio de poliquetos. Diferentemente do observado para o 

período seco, a FA-PCA mostrou que durante as chuvas a contaminação orgânica 

na estação POT2 não esteve muito significativamente relacionada aos HPA 

petrogênicos e hormônios.  

As variáveis extraídas neste fator (F1), anteriormente listadas, 

apresentaram-se negativamente associadas com a densidade de moluscos e com a 

equitatividade e dominância (D=1-λ) de espécies, reiterando que a comunidade 

bentônica presente em POT2 é controlada por um reduzido número de espécies. 

Este resultado novamente reflete o domínio dos poliquetos no médio EJP, em 

detrimento de uma ocorrência relativamente baixa de outros táxons, tal como foi 

observado para moluscos, e indica que durante as chuvas estas alterações também 
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decorrem de contaminação química, sendo, nesse caso, mais claramente 

relacionadas aos metais e aos HPA de origem pirolítica.  

Ainda em relação aos metais, a forte associação observada entre os 

elementos conservativos, Fe e Mn, e os traços, Cr, Cu e Pb, sugere que o acúmulo 

desses elementos nessa seção estuarina sejam provenientes de fontes naturais. 

Contudo, deve-se destacar que POT2 foi classificada, de acordo com os diferentes 

índices de geoacumulação utilizados, como a estação mais severamente impactada 

por metais em ambos períodos sazonais, o que pode ser indicativo de que a 

toxicidade encontrada nos sedimentos dessa seção (grau ruim - péssimo) esteja 

mais provavelmente sendo ocasionada por metais de origem litogênica e 

antropogênica.  

Os resultados da AF-PCA extraídos para a componente F1 indicam que o 

período seco possui condições mais favoráveis à deposição/retenção de uma maior 

variedade de classes contaminantes no médio estuário, a região que melhor 

explicou a formação dessa componente principal em ambos os períodos amostrais. 

O fator F2, por sua vez, explicou 22,14% das variâncias dos dados e 

relacionou positivamente P-total, Cd, Ni, Pb, pesticidas e fitoesteróis. A projeção 

gráfica ilustrada na FIGURA 10 demonstra que a estação POT1 foi a maior 

responsável para a composição desse eixo. Uma correlação negativa foi observada 

entre estas variáveis químicas e os seguintes descritores ecológicos: riqueza, 

diversidade e dominância de espécies, e densidade de crustáceos. Apesar dessa 

condição, a análise fatorial não relacionou toxicidade em POT1, sugerindo que os 

elementos inorgânicos e os pesticidas aí encontrados não estejam plenamente 

relacionados à fração mais biodisponível. Conforme relatado por Chapman e Wang 

(2001), a contaminação química dos sedimentos nem sempre implica em toxicidade, 

uma vez que na contaminação não são considerados os efeitos biológicos das 

substâncias.  

Ainda assim, estes achados podem estar indicando que os elementos 

inorgânicos (P-total, Cd, Ni, Pb) e os pesticidas estejam durante as chuvas 

adentrando mais intensamente no alto estuário como resultado da drenagem 

continental, fato este que também é consistente com os dados das concentrações 

absolutas obtidas para esses elementos (TABELA 3). De acordo com Guedes et al. 

(2005), os impactos ambientais nesse trecho são tipicamente decorrentes do 

desmatamento para fins de atividades agropecuárias, levando a crer que durante o 
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período das chuvas ocorra um incremento na carga de fertilizantes (formas 

nitrogenadas e fosfatadas) e pesticidas que são arrastados para o alto EJP.  

Da mesma forma que os dados obtidos pela AF-PCA nas amostras do 

período seco, a reduzida biodiversidade encontrada no alto EJP durante a 

campanha chuvosa pode ser atribuída à associação entre fatores naturais e 

contaminação química. Esses achados são concordantes com os dados químicos 

(concentrações individuais dos compostos) e da composição faunística, os quais 

indicaram que a baixa diversidade e densidade de organismos, além da 

dissimilaridade verificada entre POT1 e as demais estações, tenha se dado por 

influência do gradiente de salinidade e pela presença de compostos tóxicos, 

especialmente pesticidas agrícolas. 

Finalmente, o fator F3 representou 15,80% das variâncias e associou 

positivamente MO, P-total, N-total, Zn, HPA (pirolíticos e petrogênicos), pesticidas, 

hormônios e toxicidade crônica. A projeção do fator plano 1x3 (FIGURA 10), permitiu 

identificar a estação POT3 como a principal responsável pela formação desse eixo. 

Esse fator evidencia que durante o período chuvoso o influxo de todas essas 

variáveis para os sedimentos do baixo estuário esteja se dando por meio do intenso 

escoamento superficial urbano aí existente (SANTOS et al., 2013), bem como pelo 

eventual aumento do volume de esgotos domésticos que são despejados 

diretamente em canais que confluem para essa seção do EJP. Entretanto, a 

toxicidade e as variáveis químicas listadas neste fator não estiveram correlacionadas 

com os descritores ecológicos, indicando que a contaminação em períodos de chuva 

tem os efeitos in situ atenuados por fatores naturais, tal como aumento do fluxo 

hídrico dos rios que tende a exportar contaminantes para o mar.  
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Figura 10 – PCA mostrando a influência das estações de amostragem na composição das 
componentes principais (Fator 1 x Fator 2 e Fator 1 x Fator 3) considerando os dados químicos, 
ecotoxicológicos e ecológicos obtidos para os sedimentos do EJP e do estuário de referência durante 
o período chuvoso. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme discutido anteriormente, as análises multivariadas 

demonstraram que em ambos períodos amostrais, o fator preponderante (F1) 

evidenciou a estação POT2 como a principal responsável para formação desse eixo, 

o que corrobora com as análise individuais de boa parte das variáveis elencadas em 

cada uma das linhas de evidência consideradas no presente trabalho (contaminação 

química, toxicidade do sedimento integral e estrutura da comunidade bentônica). 

Entretanto, ao se analisar temporalmente as variáveis significativamente (loading 

>0,60) relacionadas à estação POT2 (extraídas em F1), observa-se que no período 

seco as condições favorecem mais claramente a retenção dos geosorventes (MO e 

finos) e de uma maior variedade de contaminantes (nutrientes, metais, HPA 

pirolíticos, e petrogênicos, hormônios estrógenos, esteróis fecais) o que causa forte 

degradação dos sedimentos dessa seção; muito embora toxicidade e alteração da 

comunidade bentônica também tenha sido verificada durante o período das chuvas 

no médio estuário. 

Tal condição pode estar associada à redução do fluxo hídrico dos rios 

Jundiaí e Potengi durante o período seco, que tende a elevar o tempo de 

permanência das águas nas áreas alagadas, intensificar a deposição de materiais 

(finos e MO) e, com isso, favorecer o aprisionamento de contaminantes nos 

sedimentos dessa região estuarina. Típica de estuários do semiárido brasileiro, tal 
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condição já foi amplamente discutida por Lacerda et al. (2007; 2012) e constatada 

no EJP por Souza et al. (2016). Há relatos ainda de que o baixo fluxo hídrico de 

estuários do nordeste semiárido brasileiro, associado ao elevado prisma de maré, 

possa resultar em aumento do tempo de residência das massa de água, que chega 

a ser dez vezes maior nos períodos de seca (DIAS et al., 2011). 

Nesse mesma perspectiva, a inversão do balanço hídrico durante os 

períodos de chuva direciona um fluxo líquido positivo do rio para o estuário, 

possibilitando, portanto, a exportação dos sedimentos lamosos e contaminantes 

associados para o mar; o que justifica, ao menos parcialmente, o fato da estação 

POT3 ser afetada durante as chuvas por maiores concentrações e variedade de 

contaminantes. Por essa mesma razão, percebe-se que as fontes situadas ao longo 

do EJP não favorecem, durante o período seco, uma retenção tão clara de 

contaminantes no baixo EJP. 

Em geral, os dados das análises multivariadas obtidos para as amostras 

do EJP evidenciaram que, independentemente do período sazonal, há um gradiente 

longitudinal de degradação da qualidade dos sedimentos no sentido 

POT2>POT3>POT1, de forma que a maior contaminação dos sedimentos por 

metais e compostos orgânicos implicou no aumento da toxicidade (aguda e crônica), 

e que as comunidades bentônicas mais pobres foram encontradas nas regiões mais 

impactadas do sistema estuarino ou onde as características naturais do meio não 

mostraram-se favoráveis à permanência dos organismos.   

 

4.4.2 Tabelas de Decisão 

 

O tratamento dos dados químicos indicou que, em ambos períodos de 

coleta, praticamente todos as classes contaminantes investigadas exibiram um grau 

elevado de degradação (RC≥5) nas amostras das estações POT2 e POT3 (TABELA 

15). Já na amostra POT1 foi verificado que apenas os pesticidas apresentaram-se 

com grau elevado. Este grupo contaminante, de acordo com o critério químico 

usado, foi o único detectado em altos níveis nas três seções do EJP. Esse fato pode 

estar relacionado as diferentes necessidades de seu uso, de modo que os fortes 

indícios de degradação nos sedimentos da estação POT1 corresponda ao seu uso 

intensivo em práticas agrícolas estabelecidas nessa região do estuário, ao passo 
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que a degradação em POT2 e POT3 corresponda principalmente aos princípios 

ativos relacionados à aplicações domissanitárias, industriais e portuárias. 

Ainda em relação a amostra POT1, verificou-se que durante a estiagem 

os metais e hormônios ocasionaram degradação moderada dos sedimentos aí 

encontrados (3≤RC<5), ao passo que os HPA e esteróis fecais produziram baixo 

impacto (RC<3). Durante o período chuvoso, a única alteração a esse padrão se deu 

em relação ao grupo dos esteróis fecais, que passou a produzir impacto moderado.  

Ao se considerar o status geral da toxicidade, resultante da contribuição 

dos diferentes grupos contaminantes analisados, as estações POT2 e POT3 foram 

classificadas como fortemente degradadas, isto é, aquelas que apresentaram pelo 

menos dois diferentes grupos contaminantes com RC≥5. A estação POT1, por sua 

vez, apresentou apenas um contaminante com grau elevado (pesticidas) e por isso 

foi classificada como moderadamente degradada. Esses achados são concordantes 

com os dados das concentrações individuais dos contaminantes e índices obtidos, 

os quais evidenciaram POT2 e POT3, independentemente da estação do ano e do 

grupo contaminante analisado (à exceção dos pesticidas), como os setores 

estuarinos mais consideravelmente deteriorados. 

 

Tabela 15 - Classificação das amostras de sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi com base nas 
razões químicas aplicadas entre as concentrações dos contaminantes obtidas no estuário Jundiaí-
Potengi e no estuário de referência. 

Valores realçados em verde indica baixo grau (RC<3), em amarelo grau moderado (3≤RC<5) e em 
vermelho grau elevado (RC≥5).  

 

No que diz respeito aos dados ecotoxicológicos, verificou-se que os 

sedimentos das estações POT2 e POT3 resultaram durante o período seco em 

respostas agudas e crônicas, apresentando-se fortemente degradado, uma vez que 

Esteróis Classificação

Fecais

Período Seco

POT1 3,2 2,7 11,2 4,2 2,2 Moderadamente degradada

POT2 5,6 5,6 8,2 7,3 11,7 Fortemente degradada

POT3 4,6 6,3 6,5 9,6 5,6 Fortemente degradada

REF1 0,9 0,9 1,0 1,6 1,0 Não degradada

REF2 1,1 1,1 1,0 0,4 1,0 Não degradada

Período Chuvoso

POT1 4,6 2,7 8,1 3,9 4,7 Moderadamente degradada

POT2 6,4 5,3 6,0 6,0 20,1 Fortemente degradada

POT3 5,3 5,4 7,4 9,7 9,9 Fortemente degradada

REF1 1,0 0,8 1,1 1,0 1,1 Não degradada

REF2 1,0 1,2 0,9 1,0 0,9 Não degradada

HormôniosPesticiasHPAMetais
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dois testes acusaram toxicidade. Ainda em relação ao período seco, o sedimento da 

estação POT1 causou efeito adverso aos organismos em somente um teste e, de 

acordo com o critério adotado para compor a Tabela de Decisão, foi classificado 

como moderadamente deteriorado. Contrariamente, no período chuvoso, os 

sedimentos dessa estação desencadearam efeitos agudos e crônicos aos 

organismos (toxicidade em dois testes), sendo então considerados fortemente 

degradado. À semelhança do que ocorreu em POT1 durante a campanha chuvosa 

os sedimentos da estação POT2 e POT3 desencadearam efeitos biológicos 

adversos em dois organismos-teste e, por essa razão, foram também considerados 

fortemente degradado. Os resultados concernentes à componente ecotoxicológica 

da TQS encontram-se sumarizados na TABELA 16. 

 
Tabela 16 - Classificação das amostras de sedimento do estuário Jundiaí-Potengi com base 
nos dados de toxicidade. Os valores sumarizados na tabela correspondem ao nível de 
significância (“p”). (TA_Lp=toxicidade aguda L. plumulosus; TA_Tv= toxicidade aguda de T. 
viscana; TC_Ns= toxicidade crônica de Nitocra sp.). 

  TA_Lp TA_Tv TC_Ns Classificação 

Período Seco         
POT1 0,3739 0,0026 0,1661 Moderadamente degradada 
POT2 0,0352 0,3486 0,0113 Fortemente degradada 
POT3 0,0668 0,0061 0,0342 Fortemente degradada 
REF1 0,3486 0,0557 0,5974 Não degradada 
REF2 0,5185 0,6779 0,4089 Não degradada 

Período Chuvoso         
POT1 0,2302 0,0219 0,0223 Fortemente degradada 
POT2 0,0335 0,0001 0,0647 Fortemente degradada 
POT3 0,0550 0,0257 0,0195 Fortemente degradada 
REF1 0,2302 0,0520 0,1656 Não degradada 
REF2 0,6433 0,2018 0,7788 Não degradada 

Valores destacados em negrito indica amostra tóxica (p≤0,05). 
 
 

Em relação a componente ecológica, verificou-se que no EPJ a estação 

POT2 foi aquela que teve a composição faunística mais alterada. 

Independentemente do período sazonal, quatro dos cinco descritores apresentaram-

se significativamente diferentes em relação ao grupo controle e evidenciaram tal 

condição.  A riqueza R, diversidade H e dominância D foram os índices que 

contribuíram invariavelmente para a classificação desta estação como fortemente 

degradada.  Ainda em relação à POT2, observou-se que a equitatividade J foi 

significativa apenas na estiagem, enquanto que a riqueza específica (S) foi 

significativa somente no período chuvoso. Já na estação POT1, três descritores (S, 



265 
 

R e H) demonstram significativas alterações na estrutura da comunidade durante os 

dois períodos amostrais, contribuindo, pois, para a classificação dos sedimentos 

local como moderadamente degradado.  

Nessas duas estações (POT1 e POT2), as condições dos sedimentos não 

foram satisfatórias para sustentar plenamente a permanência das espécies menos 

tolerantes às perturbações naturais e antropogênicas do meio. Já em POT3, a 

toxicidade dos sedimentos e os efeito da contaminação parecem ser abrandados 

pelas condições hidrodinâmicas, as quais reconduzem o sedimento a um estado 

biológico mais estruturado ou permitem que espécies capazes de suportar o 

sedimento contaminado consigam se estabelecer, fazendo uso da coluna d’água e 

reduzindo o contato com os contaminantes. No período seco, somente dois índices 

estiveram alteradas (p≤0,05) nesta estação (diversidade H e a dominância D) e 

levaram-na a ser classificada como moderadamente degradada. No entanto, durante 

a campanha chuvosa a fauna bentônica aí estabelecida não apresentou alguma 

alteração em sua estrutura (todos índices com p≥0,05), qualificando a estação POT3 

como não degradada (TABELA 17). 

 
Tabela 17 - Classificação amostras de sedimento do estuário Jundiaí-Potengi com base nas 
diferenças significativas consideradas para os descritores da comunidade bentônica. Os valores 
sumarizados na tabela correspondem ao nível de significância (“p”). (S=riqueza específica; R=riqueza 
de Margallef; J=equitatividade de Pielou; H=diversidade de Shannon; D=dominância de Simpson). 

Valores destacados em negrito indica amostra tóxica (p≤0,05). 

 
Por fim, baseado nestes resultados, a TABELA 18 sumariza as 

conclusões obtidas para cada estação a partir das três linhas de evidência 

empregadas de acordo com a Tabela de Decisão proposta por Chapman (1996) 

para a abordagem da TQS. Em ambos períodos amostrais, a estação POT2 

  S R J H D Classificação  

Período Seco             

POT1 0,0067 0,0183 0,7054 0,0129 0,5134 Moderadamente degradada 

POT2 0,0823 0,0314 0,0489 0,0191 0,0378 Fortemente degradada 

POT3 0,9365 0,8892 0,0523 0,0269 0,0076 Moderadamente degradada 

REF1 1,0000 0,9506 0,0568 0,1301 0,0359 Não degradada 

REF2 1,0000 0,9776 0,1561 0,4096 0,1672 Não degradada 

Período Chuvoso             

POT1 0,0000 0,0014 0,5427 0,0054 0,2669 Moderadamente degradada 

POT2 0,0208 0,0015 0,1047 0,0023 0,0465 Fortemente degradada 

POT3 0,2931 0,2909 0,6271 0,4014 0,6192 Não degradada 

REF1 0,0771 0,0185 0,6105 0,2757 0,3950 Não degradada 

REF2 0,1321 0,0397 0,3603 0,0589 0,0833 Não degradada 
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apresentou fortes evidências de degradação induzida pelos diferentes grupos 

contaminantes investigados, sendo os efeitos em laboratório e in situ bastante 

significativos, respectivamente, sobre a sobrevivência e reprodução dos organismos-

teste e sobre o número e composição das espécies da comunidade bentônica, o que 

está de acordo com o observado nas abordagens integrativas anteriormente 

apresentadas (análises isoladas e multivariadas).  

Para a estação POT3, que apresentou uma comunidade bentônica 

relativamente rica, especialmente no período chuvoso, o fator determinante para sua 

classificação como degradada foi a elevada contaminação e a forte toxicidade. Já os 

sedimentos da estação POT1 foram considerados moderadamente degradados, 

sendo o impacto na macrofauna bentônica decorrente da associação de (poucos) 

compostos tóxicos com características naturais do meio. No período chuvoso, os 

sedimentos desta estação apresentaram maior grau de toxicidade, sugerindo que 

nessa época possa existir elementos (agentes químicos não aferidos) e/ou 

condições com potencial para causar alterações mais significativas na fauna 

bentônica. 

Em suma, os dados apresentados na Tabela de Decisão demonstram que 

em todas as estações amostrais existem indícios de algum tipo de alteração na 

qualidade dos sedimentos, sendo as evidências mais fortes detectadas na região do 

médio EJP, onde foi observada intensa contaminação química, acentuada toxicidade 

e empobrecimento da fauna bentônica. De modo geral, as informações geradas por 

essa abordagem foram fidedignas aos dados obtidos nas análises isoladas 

(concentrações individuais, índices de geoacumulação, razões de risco, testes de 

toxicidade, descritores ecológicos) e multivariadas (FA, PCA, CA, SIMPER) 

anteriormente aplicadas, mostrando, de maneira contundente, que o sedimento do 

complexo estuarino Jundiaí-Potengi tem sua qualidade alterada na seguinte ordem 

de degradação POT2>POT3>POT1. 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

Tabela 18 - Tabela integrativa, adaptada de Chapman (1996), destacando os resultados das linhas de 
evidências química, toxicológica e ecológica, e sumarizando as possíveis conclusões do método 
comparativo não estatístico.  

Estação/ 
Período 

Linha de evidência  
Possíveis Conclusões 

  
Química Toxicológica Ecológica 

Seco      

POT1 + + + 

 
Evidências de alteração associada 
a fatores naturais e contaminantes 

 

POT2 +++ +++ +++ 

 
Fortes evidências de degradação 

induzida por contaminantes 
 

POT3 +++ +++ + 

Evidências de degradação induzida 
por contaminantes, com os efeitos 

in situ atenuados por fatores 
naturais  

 

REF1 - - - 
Fortes evidências de não haver 

degradação 
 

REF2 - - - 
Fortes evidências de não haver 

degradação 
 

Chuvoso      
 

POT1 + +++ + 

Evidências de alteração associada 
a fatores naturais e contaminantes, 

incluindo toxicidade por agentes 
químicos não aferidos 

POT2 +++ +++ +++ 

 
Fortes evidências de degradação 

induzida por contaminantes 
 

POT3 +++ +++ - 

Evidências de degradação induzida 
por contaminantes, com os efeitos 

in situ atenuados por fatores 
naturais 

 

REF1 - - - 
Fortes evidências de não haver 

degradação 
 

REF2 - - - 
Fortes evidências de não haver 

degradação 
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5 CONCLUSÃO  

A abordagem empregada possibilitou realizar um amplo diagnóstico da 

qualidade ambiental do complexo estuarino Jundiaí-Potengi, sendo capaz de 

fornecer respostas às questões suscitadas no início do estudo. Os métodos 

multivariados e qualitativos aplicados mostraram-se particularmente apropriados 

para integrar o conjunto de dados e reunir evidências para as tomadas de decisões. 

Os resultados indicam que a qualidade dos sedimentos estuarinos do EJP está 

alterada, sendo esta situação ocasionada por uma combinação de fontes naturais e 

antropogênicas, que traz como impacto direto o aumento da toxicidade dos 

sedimentos e o empobrecimento da fauna bentônica. As condições mais severas 

são observadas durante o período chuvoso, quando os escoamentos das áreas 

urbanas e agrícolas são mais intensos e conduzem maior carga e variedade de 

poluentes que são casualmente expostos à fauna bentônica.  

Independentemente do período sazonal, o médio estuário é considerado o 

setor mais deteriorado do estuário Jundiaí-Potengi, onde, à exceção dos pesticidas, 

todas as classes contaminantes investigadas contribuíram para causar forte 

toxicidade e alteração da comunidade bentônica.  Essa é a porção do sistema que 

coincide com a zona de máxima mistura e por essa razão melhor reflete a 

contribuição adicional das diferentes classes contaminantes nos sedimentos, 

ocasionando uma maior perturbação aos organismos bentônicos. No médio estuário, 

a queima de combustíveis fósseis e o lançamento de resíduos por meio de esgotos 

domésticos e efluentes industriais configuram como fontes potenciais de 

contaminação.  

O alto estuário apresenta fortes indícios de contaminação por pesticidas 

usados em práticas agrícolas, muito embora o impacto ocasionado à comunidade 

bentônica nesse setor é melhor explicado pela associação de fatores naturais, com a 

toxicidade dos sedimentos exercendo um papel secundário no padrão de 

distribuição dos organismos na comunidade. 

No baixo estuário, onde a comunidade bentônica está relativamente 

estruturada, a contaminação por metais e compostos orgânicos se dá por fontes 

(locais e difusas) de impacto significativo e contínuo, representadas principalmente 

pela atividade portuária, pelo escoamento superficial urbano e pelos efluentes e 

esgotos domésticos. Nessa seção estuarina, a toxicidade dos sedimentos e os efeito 
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da contaminação parecem ser abrandados pelas condições hidrodinâmicas e 

geoquímicas, as quais reconduzem o ambiente a um estado biológico mais 

estruturado ou permitem que espécies capazes de suportar o sedimento 

contaminado consigam se estabelecer, fazendo uso da coluna d’água e reduzindo o 

contato com os contaminantes. 

A informação aqui gerada representa a primeira iniciativa para a avaliação 

da condição ambiental do estuário Jundiaí-Potengi por meio da abordagem Tríade 

da Qualidade do Sedimento. O uso das três diferentes linhas de evidências, 

contempladas pelas características geoquímicas, toxicidade do sedimento e análise 

da comunidade bentônica, mostrou-se útil para avaliar o grau e a natureza dos 

contaminantes, bem como fornecer o significado biológico dessa contaminação, 

tanto em escala laboratorial (toxicidade) como in situ (alteração da fauna bentônica), 

para esse valioso ecossistema da costa semiárida do nordeste brasileiro. 

 Espera-se, pois, que os dados aqui produzidos sejam utilizados como 

instrumento de apoio ao gerenciamento costeiro da região, auxiliando no 

estabelecimento de políticas públicas e de outros dispositivos que visem conciliar as 

questões ambientais com os interesses sociais e econômicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com o que foi exposto, nota-se que apesar da relevância 

ecológica e socioeconômica do estuário Jundiaí-Potengi, ele é diretamente afetado 

pelas variadas atividades humanas desenvolvidas no entorno de seus corpos 

hídricos. Essa influência antropogênica exercida pelas cidades circunvizinhas à área 

do estuário é refletida diretamente nos teores de contaminantes, na toxicidade e na 

perda da biodiversidade, principalmente nos sedimentos de locais próximos ao 

núcleo urbano da região metropolitana de Natal.  

A comparação com trabalhos anteriores permite afirmar que o aporte 

desses contaminantes se deve à despejos pretéritos e atuais, o que sugere 

contínuos impactos que causam, dentre outras consequências, a alteração da fauna 

bentônica e da trama trófica, além da transferência e acumulação dos contaminantes 

pela cadeia alimentar, incluindo aqueles organismos consumidos por seres 

humanos. Do ponto de vista socioeconômico, tem-se como possível consequência a 

diminuição dos recursos pesqueiros devido à intoxicação ou fuga dos animais e o 

comprometimento da saúde das populações ribeirinhas que vivem em suas 

margens, bem como de todos os que vivem ou dependem do estuário para a sua 

sobrevivência.  

No sentido de complementar este trabalho, sugere-se que sejam 

realizados experimentos adicionais incorporando outras linhas de evidência, tais 

como uso de biormarcadores, bioacumulação e testes AIT (Avaliação e Identificação 

de Toxicidade), com o objetivo de se obter dados mais amplos e chegar a respostas 

com maior capacidade inferencial à respeito dos impactos ambientais associados a 

região do Jundiaí-Potengi.  

Ainda como sugestão para a realização de trabalhos futuros, recomenda-

se um estudo da modelagem hidrodinâmica sobre a dispersão física dos 

contaminantes ao longo do estuário e dos ambientes a ele associados. A finalidade 

de um estudo como esse seria aferir a extensão da zona de mistura onde a 

ocorrência dos impactos é mais forte, com danos à biologia dos organismos e 

redução da biodiversidade. Dessa forma, seria possível melhor dimensionar o 

potencial tóxico que os contaminantes podem causar no estuário, além de delimitar 

suas áreas críticas no sentido de priorizá-las em programas de monitoramento e 



271 
 

controle da poluição ou em qualquer outro instrumento que vise proteger os atributos 

ambientais.  

Quanto as informações aqui produzidas, há de se destacar o grande 

potencial deixado pelo presente trabalho para servir de parâmetro para novos 

estudos ambientais, bem como planos de conservação e ações regulatórias, que 

possam estabelecer as prioridades ambientais locais.  

Destaca-se, portanto, o papel dos órgãos públicos, à exemplo do Instituto 

de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Estado do RN (IDEMA), que, em posse 

dos dados sobre os contaminantes (teores e fontes), podem formular políticas 

públicas adequadas à proteção, monitoramento, avaliação e resolução dos 

problemas da região objeto de análise. Assim, é possível disciplinar com maior rigor 

técnico o uso do solo da região, tanto nas áreas rurais quanto urbanas, de modo a 

evitar contaminações, o que pode influenciar, inclusive, na revisão do Plano Diretor 

das cidades afetadas. 

Nessa perspectiva, faz-se imprescindível a aproximação entre as 

universidades, os órgãos ambientais, as ONGs e também a sociedade civil a fim de 

elaborar programas amplos e permanentes de monitoramento, avaliação ambiental e 

resolução dos problemas da região. 

Isso porque, os dados e resultados aqui produzidos precisam ser 

constantemente integrados a outros estudos, de modo a difundir o conhecimento 

não apenas na seara acadêmica, mas também para a sociedade civil. Somente com 

a apropriação de conhecimento, poderemos ter uma população ativa no controle 

social das políticas públicas, engajada em pleitear e promover as melhorias 

necessárias para o estuário Jundiaí-Potengi. Abandona-se, porquanto, o rótulo de 

cidadão como sujeito meramente passivo para a apropriação de um sujeito político 

ativo, igualmente responsável na construção e transformação do meio em que vive. 

Sendo assim, mostra-se salutar a integração das instituições e dos 

pesquisadores em projetos e programas maiores aptos a gerar uma base de dados 

mais completa, fortalecendo a pesquisa e trazendo melhoria não só no estuário 

Jundiaí-Potengi, mas também na qualidade de vida das populações que dele 

dependem. 
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APÊNDICE  

Apêndice 1A - Lista de espécies identificadas nos sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi e estuário 
de referência para as amostradas coletadas no período seco. 

Táxons POT1 N-POT1 POT2 N-POT2 POT3 N-POT3 REF1 N-REF1 REF2 N-REF2

A B C A B C A B C A B C A B C

F ilo  C nidaria

Anthozoa 1 0 0 0 1 1 0

Edwardsia  sp. 0 0 0 1 1 9 9

F ilo  P latyhelminthes

Turbellaria 1 3 4 1 1 0 1 1 0

F ilo  N emertea 0 0 2 2 2 2 4 3 1 4

F ilo  M o llusca

Classe Gastropoda

Acteocina  bullata 0 0 0 0 2 2

Bulla striata 0 0 0 0 1 1

Cylichna  sp. 0 0 0 2 11 6 19 9 13 22

Tornus caraboboensis 0 0 0 1 1 2 0

M itrella lunata

Vitrinellidae 0 0 2 1 5 8 2 23 25 1 17 4 22

Nudibranchia 0 0 0 0 1 1

Classe Scaphopoda

Dentalium americanum 0 0 0 0 5 1 6

Classe Bivalvia

Anomalocardia brasiliana 0 8 8 2 11 2 15 8 4 12 5 7 3 15

Abra aequalis 0 0 0 0 3 2 5

Bivalvia sp1 1 1 0 0 1 1 6 1 7

Semelidae 0 0 0 0 0

M yidae 0 0 0 0 0

Tellina  sp. 0 0 6 1 4 11 5 9 7 21 0

Cardiidae 0 0 0 0 0

Lucina pectinata 0 0 9 5 14 11 28 37 76 1 1

Lucinidae 0 0 0 0 0

M usculus lateralis 0 1 2 3 3 2 5 0 1 1

M ytella guianensis 0 0 0 0 1 2 1 4

Corbula sp 0 0 0

Nucula  sp. 0 0 2 11 13 0 65 2 67

Sphenia antillensis 0 0 0 1 1 19 1 20

Tagelus plebeius 1 2 3 0 1 1 1 1 0

Tagelus divisus 0 4 4 8 7 3 18 29 9 7 45 61 23 84

Tellina nitens 0 3 11 14 7 9 3 19 7 7 7 21 5 5

M acoma constricta 0 1 3 4 11 11 9 15 7 31 23 23

        M acoma  sp. 0 6 13 19 12 9 6 27 24 14 15 53 0

F ilo  A nnelida

Capitella  spp. 0 73 98 12 183 29 65 11 105 0 0

Heteromastus  sp. 0 7 5 12 3 3 0 0

M ediomastus  sp. 1 1 2 23 17 3 43 0 1 1 2 0

Notomastus  sp. 0 6 6 0 0 3 3

Cirratulidae 0 0 21 7 28 0 0

Dorvilleidae 0 0 2 2 0 0

Glycera  sp. 0 7 7 0 2 2 0

Goniadidae 0 32 14 1 47 9 21 7 37 7 7 5 19 4 3 3 10

Hesionidae 0 0 1 1 2 2 1 1

Lumbrineridae 0 6 6 0 1 1 2 1 3

M aldanidae 0 0 0 0 1 1

Nereididae 0 8 1 74 83 17 2 19 0 1 1

Scoloplos rubra 0 1 1 7 34 1 42 0 0

Scoloplos  sp. 0 0 3 3 0 0

Paraonidae 0 0 0 5 5 0

Aricidea  sp. 0 0 10 7 27 44 17 5 22 1 1 2

Polynoidae 0 0 12 1 13 0 0

Pilargidae 0 0 1 1 0 0

Sigambra  sp. 0 3 1 4 2 2 2 2 4 0

Synelmis  sp. 0 1 1 0 0 0

Oenonidae 0 0 0

Sabellidae 0 0 0 0 1 1

Sternaspis  sp. 0 0 1 1 7 13 4 24 1 2 6 9

Polydora  sp. 0 2 2 0 0 0

Prionospio  sp. 0 0 0 2 2 1 1

Exogone  sp. 0 0 0 1 1 1 1

Sphaerosyllis  sp. 0 0 5 5 4 14 0 2 2

Nicolea uspiana 0 0 7 7 0 1 1

   Oligochaeta sp1 2 2 0 6 5 11 1 3 1 5 1 1

   Oligochaeta sp2 1 1 1 22 2 25 13 13 0 0

F ilo  A rthro po da

Subfilo  Hexapoda

   Insecta (larva) 1 1 4 6 1 1 2 0 0 1 1

Subfilo  Crustacea

Ordem Amphipoda

Caprellidae 0 2 2 4 11 2 13 0 20 1 21

Gammaridae 0 0 0 1 12 13 3 8 11

M elitidae 0 0 0

Ordem Isopoda

Anthuridae 0 0 3 3 1 2 3 0

Ordem Tanaidacea

 Leptocheliidae 0 0 0 0 2 2

Ordem Cumacea 0 0 13 13 1 7 2 10 7 7

Ordem Decapoda

Brachiura 0 0 0 1 1 2 1 3

Caridea 0 0 2 2 1 1 1 1

Portunidae 0 0 0 0 2 2

Paguridae

F ilo  Echino dermata

Classe Ophiuro idea

Amphiura sp. 0 0 1 1 1 1 1 1 2

T o tal 3 4 12 19 160 204 115 479 142 258 122 522 134 149 150 433 253 65 68 386  
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Apêndice 1B - Lista de espécies identificadas nos sedimentos do estuário Jundiaí-Potengi e estuário 
de referência para as amostradas coletadas no período chuvoso. 
 
Táxons POT1 N-POT1 POT2 N-POT2 POT3 N-POT3 REF1 N-REF1 REF2 N-REF2

A B C A B C A B C A B C A B C

F ilo  C nidaria

Anthozoa 1 0 0 0 2 2 1 1

Edwardsia  sp. 0 0 0 2 2 1 3 4

F ilo  P latyhelminthes 0 0 0

Turbellaria 0 0 0 0 0

F ilo  N emertea 0 0 0 11 4 15 6 17 23

F ilo  M o llusca

Classe Gastropoda 0 0

Acteocina  bullata 0 0 0 0 6 6

Bulla striata 0 0 0 0 1 2 3

Cylichna  sp. 0 1 1 1 7 1 9 2 13 4 19 6 2 11 19

Tornus caraboboensis 0 0 0 0 0

M itrella lunata 0 2 2

Vitrinellidae 0 0 0 1 5 7 13 12 6 18

Nudibranchia 0 0 0 0 0

Classe Scaphopoda 0 0

Dentalium americanum 0 0 7 5 1 13 5 5 5 1 6

Classe Bivalvia 0 0

Anomalocardia brasiliana 0 6 3 2 11 7 4 8 19 3 17 12 32 7 8 1 16

Abra aequalis 0 0 0 0 2 3 5

Bivalvia sp1 1 1 0 0 0 0

Semelidae 0 2 2 0 0 0

M yidae 0 0 0 1 1 2 2

Tellina  sp. 0 0 0 6 1 7 3 1 1 5

Cardiidae 0 1 1 0 0 0

Lucina pectinata 0 1 1 2 1 3 22 3 25 4 9 11 24

Lucinidae 1 1 0 0 0 0

M usculus lateralis 0 0 0 2 2 0

M ytella guianensis 0 1 1 2 1 1 3 3 6 1 7

Corbula sp 0 2 2

Nucula  sp. 0 0 14 14 13 41 24 7 8 39 5 17 22

Sphenia antillensis 0 1 1 1 4 5 5 5 1 9 10

Tagelus plebeius 2 6 8 1 1 0 9 9 0

Tagelus divisus 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 13 1 17

Tellina nitens 0 8 23 6 37 0 3 3 0

M acoma constricta 0 1 1 0 0 1 1 2

        M acoma  sp. 0 0 0 16 7 23 11 1 12

F ilo  A nnelida

Capitella  spp. 0 153 129 282 22 65 87 7 3 10 0

Heteromastus  sp. 0 0 1 1 0 0

M ediomastus  sp. 2 2 0 10 3 13 2 3 5 1 13 14

Notomastus  sp. 0 0 0 0 1 1

Cirratulidae 0 0 25 3 28 3 3 0

Dorvilleidae 0 1 2 3 1 1 0 0

Glycera  sp. 0 0 0 0 0

Goniadidae 0 4 10 4 18 5 28 7 40 2 9 11 7 7

Hesionidae 0 0 1 1 0 0

Lumbrineridae 0 0 0 0 1 1

M aldanidae 0 0 0 0 0

Nereididae 0 11 37 14 62 0 3 11 14 4 7 11

Scoloplos rubra 0 1 1 3 21 4 28 0 0

Scoloplos  sp. 0 0 1 1 0 0

Paraonidae 0 0 0 0 2 2

Aricidea  sp. 0 0 0 5 3 8 1 1

Polynoidae 0 0 2 1 3 0 0

Pilargidae 0 0 2 1 3 0 1 1

Sigambra  sp. 0 1 1 6 5 11 1 2 3 0

Synelmis  sp. 0 1 1 2 0 0 0

Oenonidae 0 0 2 2

Sabellidae 0 0 0 0 0

Sternaspis  sp. 0 0 1 1 1 2 3 2 1 3

Polydora  sp. 0 1 1 0 0 0

Prionospio  sp. 0 0 0 0 1 1

Exogone  sp. 0 0 0 0 1 1

Sphaerosyllis  sp. 0 0 5 5 4 14 0 2 1 3

Nicolea uspiana 0 0 0 0 0

   Oligochaeta sp1 1 1 0 11 5 2 18 1 3 4 1 1 2

   Oligochaeta sp2 2 2 8 3 11 10 10 43 43 0

F ilo  A rthro po da

Subfilo  Hexapoda 0 0

   Insecta (larva) 1 1 0 0 0 0

Subfilo  Crustacea 0 0

Ordem Amphipoda 0 0

Caprellidae 0 2 2 1 2 3 27 1 28 11 11

Gammaridae 0 0 0 2 2 2 2

M elitidae 2 2 1 1

Ordem Isopoda 0 0

Anthuridae 0 0 3 3 1 1 0

Ordem Tanaidacea 0 0

Leptocheliidae 0 0 0 0 0

Ordem Cumacea 0 0 0 1 1 1 1 2

Ordem Decapoda 0 0

Brachiura 0 0 1 4 5 4 4 1 1 4 6

Caridea 0 0 3 2 5 0 1 1

Portunidae 0 0 0 0 0

Paguridae 0 1 1

F ilo  Echino dermata

Classe Ophiuro idea 0 0

Amphiura sp. 0 0 4 4 4 4 3 3

T o tal 4 6 6 16 32 245 166 443 108 180 85 373 68 158 127 353 79 117 87 283  


