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RESUMO 

O monitoramento de alimentos sujeitos a contaminação por Hidrocarbonetos 

Policíclicos Aromáticos (HPAs) é importante visto que algumas dessas substâncias são 

carcinogênicas e ubíquas na natureza, ocasionando possíveis riscos para a Saúde 

Pública. Os moluscos bivalves Nodipecten nodosus (vieiras), cultivados em fazendas 

marinhas e destinados para consumo humano, são importantes tanto na segurança 

alimentar como na vigilância de poluição ambiental, uma vez que apresentam potencial 

utilidade como organismos sentinelas. O objetivo principal é avaliar a presença de 

HPAs nesses animais, cultivados em fazendas marinhas no Rio de Janeiro. Foram 

analisadas 19 amostras compostas de músculo+gônadas e 3 amostras compostas de 

glândualas digestivas de vieiras provenientes de três fazendas marinhas da Baía de Ilha 

Grande. A extração das amostras foi realizada com extratores Soxhlet com n-

hexano/acetona (80:20 v/v) e os extratos foram fortificados com padrões internos. A 

purificação foi realizada com colunas abertas de sílica/alumina e as substâncias de 

interesse foram eluídas com n-hexano/diclorometano (80:20v/v). A análise instrumental 

foi realizada por cromatografia a gás acoplada a um espectrômetro de massas. Os níveis 

de HPAs totais encontrados nas amostras de músculo+gônadas (M+G) das três fazendas 

marinhas variou de 21,8 a 30,0 ng/g em peso úmido (p.u.) e de 99,0 a 131 ng/g em peso 

seco (p.s.). Tais níveis são semelhantes aos de regiões de baixa poluição relatados na 

literatura. Já nas glândulas digestivas (GD), os níveis de HPAs variaram de 60,5 a 147 

ng/g p.u. A semelhança dos perfis entre as amostras de tecidos distintos, mudando 

apenas os níveis, sugere que o acúmulo de HPAs ocorre preferencialmente nos tecidos 

mais gordurosos. Os compostos de 5 e 6 anéis, mais importantes toxicologicamente, não 

ultrapassaram 1 ng/g p.u. ou 4 ng/g p.s. A investigação da origem dos HPAs, através 

das razões de fenantreno/antraceno e fluorantreno/pireno, nos dois tecidos, apontou para 

origem mista dessas substâncias, ou seja, pirolítica e petrogênica. Do ponto de vista da 

segurança alimentar, se apresentaram aptas para consumo. Nenhuma das amostras de 

músculo+gônadas ultrapassou o nível máximo de benzo(a)pireno recomendado pela 

União Européia para bivalves de consumo humano (10 ng/g p.s.). 
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ABSTRACT 

 

The monitoring of food possibly contaminated by Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons (PAHs) is important since some of these compounds are carcinogenic 

and ubiquitous in the environment, representing potential risks to public health. The 

bivalve mollusks Nodipecten nodosus (scallops), cultured in marine farms (suspended 

culture) and intended for human consumption, are important both to food safety as well 

to the surveillance of environmental pollution, since they have potential utility as a 

sentinel species. The main objective of the study was to assess the presence of PAHs in 

these animals, breeded in marine farms from Rio de Janeiro. Analysis was conducted in 

19 pooled samples formed by adductor muscle+gonads and 3 pooled samples formed by 

digestive glands of scallops from three marine farms located at Ilha Grande Bay. After 

sample extraction in a Soxhlet apparatus with n-hexane/acetone (80:20 v/v), the extracts 

were fortified with internal standards. The cleanup was carried out with open columns 

of silica/alumina, and the compounds of interest were eluted with n-hexane/methylene 

chloride (80:20 v/v). The instrumental analysis has been performed by a gas 

chromatograph coupled to a mass spectrometer (GC/MS). The levels of total PAHs 

found in samples of muscle+gonads (M+G) of the three marine farms ranged from 21.8 

to 30.0 ng/g wet weight (ww) and 99.0 to 131 ng/g in dry weight (dw). These levels 

have been similar to those found in regions with low pollution reported in the literature. 

Even in the digestive glands (GD), the levels of PAHs ranged from 60.5 to 147ng/g 

(ww). The similarity between the profiles of samples from different tissues, only 

changing the levels, suggests that the accumulation of PAHs occurs preferentially in the 

fatter tissues. The compounds formed by 5 and 6 rings, the toxicologically most 

important, did not exceeded 1 ng/g (ww) or 4 ng/g (dw). The evaluation of PAH origin 

by Phenanthrene/Anthracene and Fluoranthene/Pyrene diagnostic ratios, in both tissues, 

pointed to mixed origin of these compounds, namely pyrolytic and petrogenic. From the 

viewpoint of food safety, they were fit for consumption since none of the samples of 

muscle+gonads had exceeded the maximum level of benzo(a)pyrene recommended by 

the European Union for human consumption of shellfish (10 ng/g dw). 
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1. INTRODUÇÃO 

Este estudo trata da importância do monitoramento de alimentos sujeitos a 

contaminação por Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs), dada a reconhecida 

carcinogenicidade de algumas destas substâncias e sua disseminada distribuição na 

natureza, apresentando possíveis riscos para a Saúde Pública. O estudo dos níveis de 

HPAs em moluscos bivalves Nodipecten nodosus (vieiras) cultivados em fazendas 

marinhas possui relevância tanto em relação à segurança alimentar, como também pelo 

potencial destes animais em serem utilizados como organismos sentinelas na vigilância 

da poluição de ambientes marinhos. 

Os oceanos são fontes de grandes benefícios para a humanidade, sejam por seus 

recursos alimentícios e nutricionais, seus recursos minerais ou suas oportunidades de 

recreação. Os frutos do mar, por exemplo, são a principal fonte de proteína da dieta de 

mais de 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro (FAO, 1999). O consumo mundial de 

mariscos tem aumentado anualmente, sendo sustentado, principalmente, pela indústria 

da aquicultura, onde se insere a malacocultura (cultivo de moluscos).  

O cultivo de moluscos marinhos, em especial, de bivalves (ostras, mexilhões e 

vieiras), tem se tornado uma ótima alternativa para o sustento de pescadores. Além de 

ser uma atividade rentável, evita a extinção de espécies pela pesca predatória, já que 

muda a mentalidade tradicional do pescador, meramente extrativista, incentivando-o a 

produzir, em vez de apenas extrair recursos. Estimula a preservação ambiental do meio 

marinho, uma vez que a prática de cultivo e engorda dos moluscos exige águas isentas 

de poluição. Trata-se, portanto, de uma atividade econômica sustentável, onde a 

preservação ambiental é imprescindível para a produção de mariscos adequados para o 

consumo humano. 

A degradação costeira, provocada pelas atividades urbanas e industriais e pela 

descontrolada utilização dos recursos naturais, pôs em risco a saúde humana e 

ambiental, pela mobilização e disseminação de xenobióticos decorrentes de atividades 

antrópicas. Os organismos marinhos filtradores, como os bivalves cultivados, podem 

concentrar em seus tecidos, através do processo de bioacumulação, os poluentes que 

têm as águas como destino final. 

Conhecer a concentração de um composto químico no ambiente é fundamental na 

identificação do grau de contaminação ambiental e na avaliação das situações de risco. 

Nesse sentido, os organismos sentinelas são utilizados como instrumento de 
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biomonitoramento. Por serem organismos filtradores que não possuem mecanismos 

rápidos de biotransformação (complexo enzimático P450) e por acumularem HPAs, os 

moluscos bivalves são freqüentemente empregados no monitoramento ambiental. Dessa 

forma, o estudo serviria tanto para verificação da qualidade ambiental das fazendas 

marinhas, como para avaliação da adequação do marisco para o consumo humano.  

 

 

2.  OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo Geral 

 

O presente estudo tem por objetivo principal avaliar a presença de HPAs em 

Nodipecten nodosus (Coquilles Saint Jacques), cultivados em fazendas marinhas da 

Baía de Ilha Grande – RJ. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Implementar e validar metodologia para mensuração de níveis teciduais de 

HPAs em Coquilles Saint Jacques, utilizando cromatografia gasosa acoplada a 

um espectrômetro de massa (CG/EM). 

• Determinar as concentrações de HPAs nas partes destes animais que possuem 

fins gastronômicos (músculo adutor e gônadas), bem como no principal órgão de 

armazenagem de gordura (glândula digestiva); 

• Avaliar os níveis encontrados em relação à exposição humana e segurança 

alimentar; 

• Avaliar e inferir o nível de contaminação ambiental das fazendas marinhas; 
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3. CARACTERÍSTICAS DOS HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS 
AROMÁTICOS 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) formam uma extensa classe de 

substâncias orgânicas contendo dois ou mais anéis aromáticos fundidos, podendo ou 

não conter grupos substituintes ligados. No quadro 1, apresentamos os HPAs analisados 

neste estudo. 

 
Quadro 1. Lista dos HPAs monitorados. 

HPA Abreviação Fórmula Estrutura 

1) Naftaleno N C10H8 

 

2) Acenafteno Ac C12H10 

 

3) Fluoreno Fl C13H10 

 

4) Fenantreno Fe C14H10 

 

5) Antraceno A C14H10 

 

6) 2-Metilfenantreno MeFe C15H12 

 

 
 
 

7) Fluorantreno FA C16H10 
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Lista dos HPAs monitorados (Continuação) 

HPA Abreviação Fórmula Estrutura 

8) Pireno Pi C16H10 

 

9) Benzo[a]antraceno BaA C18H12 

 

10) Criseno Cri C18H12 

 

11) Benzo[b]fluoranteno BbFA C20H12 

 

12) Benzo[k]fluoranteno BkFA C20H12 

 

13) Benzo[e]pireno BePi C20H12 

 

14) Benzo[a]pireno BaPi C20H12 
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Lista dos HPAs monitorados (Continuação) 

HPA Abreviação Fórmula Estrutura 

15) Perileno Pe C20H12 

 

16) Indeno[1,2,3-cd]pireno IPi C22H12 

 

17) Dibenzo[a,h]antraceno DBahA C22H14 

 

18) Benzo[g,h,i]perileno BghiPe C22H12 

 
Fonte: ATSDR, 1995 

 

Os HPAs são sólidos à temperatura ambiente. Apresentam as seguintes 

características gerais comuns a toda classe: altos pontos de fusão e ebulição, baixa 

pressão de vapor, e baixa solubilidade em água, que tende a diminuir com o aumento do 

peso molecular. São lipofílicos e solúveis em muitos solventes orgânicos (Tabela 1). 

São praticamente inertes quimicamente, mas podem reagir com óxidos de nitrogênio, 

ácido nítrico, óxidos de enxofre, ácido sulfúrico, ozônio e radical hidroxila. São 

degradados lentamente, sob condições aeróbicas, e são estáveis à hidrólise (WHO, 

1998). 
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Tabela 1. Propriedades físico-químicas dos HPAs analisados. 

HPA Massa 
molecular 

Ponto 
de 

fusão 
(°C) 

Ponto 
de 

ebulição 
(°C) 

Pressão 
de vapor 
(mmHg) 

Solub. 
em água 
(mg/L) 

Coef. de  
partição 

octanol/água  
(log Kow) 

Coef. de 
partição  

C org./água 
(log Koc) 

N 128,2 81 218 10,4 31,7 3,40 - 

Ac 154,2 95 279 2,9x10-1 1,93 3,98 3,66 

Fl 166,2 116 295 9,0x10-2 1,98 4,18 3,86 

Fe 178,2 100 340 1,6x10-2 1,20 4,45 4,15 

A 178,2 218 342 8,0x10-4 0,08 4,45 4,15 

MFe 192,3 123 355 1,2x10-3 0,25 5,07 - 

FA 202,3 109 375 6,0x10-4 0,26 4,90 4,58 

Pi 202,3 156 404 2,8x10-5 0,08 4,88 4,58 

BaA 228,3 162 400 8,4x10-5 1,0x10-2 5,61 5,30 

Cri 228,3 255 448 6,7x10-5 2,8x10-3 5,16 5,30 

BbFA 252,3 168 481 1,3x10-8 1,2x10-3 6,04 5,74 

BkFA 252,3 215 480 7,4x10-7 7,6x10-4 6,06 5,74 

BePi 252,3 178 493 7,3x10-7 6,3x10-3 - - 

BaPi 252,3 179 495 - 2,3x10-3 6,06 6,74 

Pe 252,3 277 503 1,3x10-8 - 5,30 - 

Ipi 276,3 164 530 1,3x10-8 6,2x10-2 6,58 6,20 

DBahA 278,4 262 524 1,4x10-8 5,0x10-4 6,84 6,52 

BghiPe 276,3 273 550 1,4x10-8 2,6x10-4 6,50 6,20 

Fonte: ATSDR, 1995; WHO, 1998. 

Há pouca informação a respeito da produção intencional de HPAs, porém estima-se 

que somente pequenas quantidades sejam liberadas como resultado direto de seu uso. 

Eles são utilizados como intermediários na produção de policloreto de vinila (PVC), em 

componentes plásticos maleáveis (N), pigmentos (Ac, Pi), tinturas (A, FA) e em 

agrotóxicos (Fe) (WHO, 1998). 

Os HPAs podem ser gerados por quatro processos: (1) combustão de matéria 

orgânica sob alta temperatura (origem pirolítica); (2) liberação do petróleo (origem 

petrogênica); (3) processo diagenético (degradação da matéria orgânica por processos 

geológicos, sob baixa temperatura); e (4) biogênese por bactérias, plantas e fungos 

(NEFF, 1979). Segundo Car & Neff (1988), os HPAs originários de fontes petrogênicas 

demonstram dominância de compostos de 2 a 3 anéis, enquanto o predomínio de 

compostos de 4 a 5 anéis geralmente está associado a fontes pirolíticas.  

As principais emissões de HPAs resultam da combustão incompleta de materiais 

orgânicos durante processos industriais, entre outras atividades antrópicas. As fontes 

mais importantes de HPAs são: processamento de carvão para produção de energia, 
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refinamento de petróleo, produção de alumínio, ferro e aço, aquecimento doméstico, 

incineração de rejeitos, tráfego de veículos motorizados (FA e Pi), e fumaça de cigarro. 

Ao cozinhar, HPAs também podem ser gerados por combustão incompleta dos 

combustíveis geradores de calor, do óleo de cozinha, ou do alimento que está sendo 

preparado (WHO, 1998). Em países com extensas áreas verdes, como o Brasil, é 

importante ressaltar que a queimada de florestas pode ser uma importante fonte de 

emissão de HPAs (VASCONCELLOS, 1998). A queima de canaviais também tem sido 

indicada como uma importante fonte destas substâncias, tendo em vista que o Brasil é o 

maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e sua produção continua crescendo a cada 

ano (MAGALHÃES et al., 2007). Fontes naturais como síntese por bactérias, fungos e 

plantas, ou por erupções vulcânicas e formação de combustíveis fósseis, podem gerar 

quantidades significativas de HPAs (McELROY et al., 1989).  

Em ambientes aquáticos, o petróleo é uma conhecida fonte de HPAs, sendo 

estimado o derramento anual de cinco milhões de toneladas de petróleo nos mares de 

todo o mundo (Tabela 2). Além dos derramamentos de óleos, os HPAs provenientes de 

outras fontes também podem ser introduzidos em ambientes aquáticos através do 

transporte atmosférico (PAGE et al, 1999), lixiviação (VALÉRIO et al., 2000), 

deposição pluvial (BIDLEMAN et al., 1990) e lançamento de esgotos (domésticos e 

industriais) (McELROY et al., 1989).  

Tabela 2. Principais fontes de HPAs para atmosfera e ambiente aquático. 

Ecossistemas e Fontes Carga anual 
(toneladas métricas) 

Atmosfera (Total de HPAs) 

Incêndios em florestas e pradarias 19.513 

Queima na agricultura 13.009 

Queimadas locais 4769 

Incineração fechada 3902 

Geração de calor e força 2168 

Ambiente Aquático (Total de HPAs) 

Hidrocarbonetos de petróleo 170.000 

Deposição atmosférica 50.000 

Descarte de água 4400 

Lavagem da superfície terrestre 2940 

Biossíntese 2700 

Fonte: Kennish, 1997. 
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3.1. Transporte, distribuição e transformação no meio ambiente 

Apesar de que a maior parte dos HPAs apresentam baixa solubilidade em água, com 

exceção do naftaleno, eles são substâncias comumente encotrados na hidrosfera em 

decorrência de constante liberação para a atmosfera com conseqüente deposição seca ou 

úmida (chuvas). Por possuerem coeficientes de partição octanol/água (Kow) e carbono 

orgânico/água (Koc) relativamente altos (aumentando com a massa molecular), 

apresentam maior afinidade pela fase orgânica do que pela aquosa. Isto determina uma 

maior tendência a acumularem nas frações orgânicas dos compartimentos ambientais e, 

conseqüentemente, na biota e em alimentos (WHO, 1998). 

O acúmulo de HPAs provenientes da água, em dáfnias (microcrustáceos) e 

moluscos, está correlacionada positivamente com o Kow do composto. Entretanto, em 

peixes e algas, que são capazes de metabolizar HPAs, as concentrações teciduais destes 

poluentes não estão correlacionadas com o Kow. A biomagnificação de HPAs em 

sistemas aquáticos não tem sido observada porque a maioria dos organismos apresenta 

alto potencial de biotransformação para estas substâncias. O mais alto potencial de 

biotransformação está nos animais que ocupam os níveis tróficos mais altos da cadeia 

alimentar, que podem formar substâncias mais reativas e carcinogênicos através do 

metabolismo dos HPAs (WHO, 1998). 

Além da degradação por metabolismo dos animais superiores já mencionada, os 

HPAs são também degradados por fotodegradação e biodegradação por 

microorganismos. Como os HPAs são quimicamente estáveis, sem grupos reativos, a 

hidrólise não tem papel algum nesse processo. Em geral, estas substâncias são 

biodegradadas sob condições aeróbicas, sendo as de menor peso molecular (menor 

número de anéis) mais suscetíveis do que os de maior peso molecular. A degradação é 

muito mais lenta sob condições anaeróbicas (BOSSERT & BARTHA, 1986; PARK et 

al., 1990). 

O processo de degradação mais significativo para HPAs no ar e água é a fotólise 

indireta sob influência de radicais hidroxila. Sob condições de laboratório, a reação 

dessas substâncias com os radicais hidroxila do ar mostram meias-vidas máximas entre 

3 e 11h (ATKINSON, 1987). Em água pura, as meias-vidas de fotodegradação se 

apresentam na faixa de horas (MILL & MABEY, 1985), enquanto que as meias-vidas 

aumentam drasticamente quando a há presença de sedimento (ZEPP & 

SCHOTZHAUER, 1979).  
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3.2. Contaminação ambiental com HPAs 

Diversos estudos relatam detecção de HPAs no meio ambiente, visto que estas 

substâncias são detectadas em todos os compartimentos ambientais. Em decorrência 

disso, a Agência de Proteção Ambiental americana (USEPA) estabeleceu uma lista de 

16 HPAs considerados prioritários para o monitoramento ambiental, a saber: Naftaleno, 

Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Antraceno, Pireno, Fluoranteno, 

Benzo[a]antraceno, Criseno, Benzo[b]fluoranteno, Benzo[k]fluoranteno, Benzo-

[a]pireno, Indeno[1,2,3-c,d]pireno, Dibenzo[a,h]antraceno e Benzo[g,h,i]perileno. 

As concentrações dessas substâncias diferem vastamente conforme variam os locais 

de amostragem e as condições ambientais. Nas matrizes ar, água e alimentos, as 

concentrações relativas dos HPAs estudados se apresentam na seguinte ordem 

decrescente: FA~Pi > BghiPe~ IPi > BkFA > BaA~BaPi > DBahA (WHO, 1997). 

Na ausência de indústria ou outros pontos de poluição, os HPAs atmosféricos 

provêm principalmente do tráfego de veículos. Os níveis das substâncias individuais 

variam em diversas ordens de magnitude e estão geralmente na faixa de <0,1 a 

100ng/m3 (WHO, 1997). 

Exceto em rios poluídos industrialmente, a concentração de HPAs individuais na 

superfície e nas águas costeiras é geralmente por volta de 50 ng/L (WHO,1997). 

Concentrações acima deste nível indicam contaminação principalmente através de 

fontes pontuais industriais e navais, deposição atmosférica, e escoamento de águas 

pluviais. Navios que navegam o interior do continente periodicamente são tratados com 

cresoto de hulha para evitar danos corrosivos à madeira. A lixiviação dessa substância 

pode liberar HPAs no meio ambiente (BERBEE, 1992). 

Níveis de HPAs em água subterrânea estão usualmente na faixa de 0-5 ng/L. É 

desprezível a lixiviação de HPAs do solo para água de subsolo, já que tendem a 

adsorver à matéria orgânica. Apenas em locais extensamente contaminados, estes 

poluentes podem atingir águas subterrâneas em níveis cerca de 10µg/L 

(ENVIRONMENT CANADA, 1994). 
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3.3. Contaminação de alimentos com HPAs 

HPAs têm sido encontrados como contaminantes em diferentes categorias de 

alimentos como laticínios, vegetais, frutas, óleos, café, chá, cereais e carne defumada. 

Sua presença em alimentos origina-se, principalmente, durante o processamento e 

preparação dos alimentos (assar, cozer, fritar, defumar). No entanto, os alimentos 

podem ser contaminados também pelos HPAs ambientais que estão presentes no ar (por 

deposição), solo (por transferência) e água (pela deposição e transferência) (WHO, 

2005). 

Em frutas e vegetais, a ocorrência de HPAs se deve principalmente à poluição 

ambiental. A contaminação ocorre através da deposição de material particulado 

contaminado na superfície destes produtos. O nível de contaminação depende da 

localização da plantação e da área de superfície exposta do alimento. As plantações 

situadas próximas a rodovias dão origem a produtos com maiores teores de HPAs 

(CAMARGO & TOLEDO, 2002a). De maneira semelhante, ocorre a contaminação de 

cereais, tendo a área de cultivo um papel relevante. Os grãos também podem ser 

contaminados por meio de aplicação de fumaça oriunda de combustão para realização 

da secagem. Neste caso, os teores de HPAs variam em função do tipo de combustível 

utilizado e das condições de sua queima (CAMARGO & TOLEDO, 2002b). No caso 

dos vegetais, a presença de HPAs também é atribuída à etapa de secagem das folhas e 

grãos, sendo a secagem à lenha a técnica que mais contribui para a formação destes 

contaminantes e sua presença no produto final (TOLEDO & CAMARGO, 1998). 

Em produtos defumados, os HPAs são formados pela queima de madeira utilizada 

no processo. Após a defumação, o alimento é deixado ao ar livre, por um tempo, e a 

concentração destas substâncias diminui devido à decomposição pela luz e pela 

interação com outras moléculas no ar. No entanto, nem todo o HPA é degradado, e a 

contaminação é estabilizada em um valor constante (SIMKO, 2002). 

A contaminação do café ocorre no processo de torrefação dos grãos. Camargo e 

Toledo (2002b) detectaram diferença de níveis de HPAs conforme o modo de preparo 

do café. Quando se prepara a bebida de modo tradicional (café coado), 20 a 30% dos 

HPAs presentes no pó de café são extraídos para a bebida. Todavia, quando o pó de café 

é fervido juntamente com a água antes da filtração, é facilitada a extração de HPAs para 

a bebida, resultando em um café com maior teor dessas substâncias (CAMARGO & 

TOLEDO, 2002b). 
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A contaminação do chá pode ocorrer tanto pela poluição ambiental como pela 

secagem direta de suas folhas. Estas geralmente apresentam níveis superiores de HPAs 

em relação ao café torrado, porém apenas uma pequena quantidade é transferida para a 

bebida durante a infusão (CAMARGO & TOLEDO, 2002b). 

A prática da queima de canaviais pode contaminar a cana-de-açúcar através das 

partículas de palhiço contaminadas com HPAs que ficam suspensas na atmosfera e 

depois se depositam sobre o produto. Estudos conduzidos no Brasil reforçam a idéia de 

que este processo é uma importante fonte de HPAs e parece ser a responsável pela 

presença destes contaminantes no açúcar, cachaça e demais derivados da cana (TFOUNI 

et al., 2007; BETTIN & FRANCO, 2005; GODOI et al., 2004).  

Alimentos crus geralmente não contêm altos níveis de HPAs. No entanto, estes 

compostos podem ser formados durante o cozimento. É importante salientar que quando 

alimentos são preparados em contato com a chama, como acontece com as carnes de 

churrasco, a gordura queimada pelo fogo sofre pirólise e retorna à carne em forma de 

fumaça, carregando HPAs que contaminam o alimento (CAMARGO & TOLEDO, 

2002a). 

Nos produtos de origem marinha, a presença de HPAs se deve principalmente à 

contaminação ambiental que ocorre através de derramamento ou vazamento de óleo, 

efluentes industriais, ou por deposição de HPAs da atmosfera. Os peixes geralmente 

apresentam menor acúmulo de HPAs nos tecidos, uma vez que possuem maior 

capacidade para metabolizar estas substâncias. Os moluscos, por outro lado, tendem a 

acumular HPAs pois são incapazes de metabolizá-los e excretá-los totalmente 

(CAMARGO & TOLEDO, 2002a; AZEREDO et al., 2006). 

Estudos brasileiros detectaram HPAs em diferentes gêneros alimentares: pescados 

(AZEREDO et al., 2006), óleos de milho (TOLEDO & CAMARGO, 1998), margarina, 

creme vegetal e maionese (CAMARGO & TOLEDO, 2000), chá mate e café 

(CAMARGO & TOLEDO, 2002b), guaraná em pó (CAMARGO et al., 2006), e 

cachaça (TFOUNI et al., 2007). No entanto, a legislação brasileira a respeito de níveis 

máximos (NM) de HPAs em alimentos, trata apenas do benzo[a]pireno em fumaça 

líquida (extrato aquoso da madeira queimada utilizado em alimentos defumados) 

(NM = 0,03µg/Kg do produto final) e em água potável (NM = 0,01µg/L) (BRASIL, 

1990). Em contraste, a União Européia já estabeleceu nível máximo de benzo[a]pireno 

para diferentes gêneros alimentícios, como óleos e gorduras (2,0µg/Kg peso seco), 



 

 
 

 

12 

carne defumada e crustáceos (5,0 µg/Kg p.s.), moluscos bivalves (10,0µg/Kg p.s.) e 

alimentos de bebês e crianças (1,0 µg/Kg p.s.) (CEC, 2005). 

 

3.4. Exposição humana a HPAs 

As principais fontes de exposição não-ocupacional a HPAs são: ar ambiental 

poluído, fumaça de queimadas em locais abertos, tabagismo, e ingestão de água e 

alimento contaminado. Os HPAs podem ser encontrados no ar de ambientes fechados 

como resultado de aquecimento doméstico e da fumaça do cigarro, em níveis médios de 

1 a 100 ng/m3, com nível máximo detectado de 2300 ng/m3. A ingestão de HPAs 

individuais, através da alimentação, foi estimada na faixa de 0,10 a 10 µg/dia, por 

pessoa. A ingestão diária total de benzo[a]pireno em água potável foi estimada em 

0,0002 µg/pessoa (WHO, 1998).  

A exposição ocupacional é mais preocupante. Perto de fornos de produção de coque, 

os níveis de benzo[a]pireno no ar variam de menos de 0,1 a 100-200 µg/m3, alcançando 

até 400 µg/m3. Em sistemas modernos de gaseificação do carvão, a concentração de 

HPAs no ar é freqüentemente menor do que 1 µg/m3, com o máximo de 30 µg/m3. 

Coletores individuais de operadores de equipamentos em refinarias de petróleo 

registraram níveis de exposição de 2,6 a 470 µg/m3. Em amostras de ar obtidas perto de 

usinas processadoras de betume, o nível total de HPAs variou de 0,004-50 µg/m3. 

Próximo a rodovias em processo de pavimentação, as concentrações de HPA total em 

coletores individuais foram acima de 190 µg/m3, e o valor médio do ar ambiental da 

área de amostragem foi 0,13 µg/m3. Em trabalhadores de fundição de alumínio, os 

níveis de HPAs observados em coletores individuais de ar variaram de 0,05 a 9,6 µg/m3, 

mas a urina de trabalhadores de uma usina de alumínio continha níveis bem baixos 

destes poluentes. Coletores de ar ambiental registraram concentrações de HPAs 

variando de 3 a 40 µg/m3 em uma mina de ferro, e de 4 a 530 µg/m3 em uma mina de 

cobre (WHO, 1998). 

Magalhães et al. (2007) relatam que a queima de canaviais é utilizada para facilitar a 

colheita manual e proteger os trabalhadores rurais das folhas cortantes, insetos e animais 

peçonhentos. Todavia, estudo com indivíduos expostos ocupacionalmente por queima 

de canaviais, relatou que trabalhadores responsáveis pela colheita manual de cana de 

açúcar excretam HPAs, através da urina, em níveis nove vezes maiores que o grupo 

controle, durante a época da colheita (BOSSO et al., 2004). 
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No Brasil, o Estado de São Paulo destaca-se pela aprovação da Lei No. 11.241, de 

19 de setembro de 2002, que dispõe sobre a eliminação do uso de fogo como método 

despalhador e facilitador do corte da cana-de-açúcar. A lei prevê uma eliminação 

gradual da prática no Estado num período de 20 a 25 anos (GESP, 2002). Esta lei, além 

de ajudar na redução da contaminação ambiental, contribui indiretamente no combate a 

exposição ocupacional e alimentar por HPAs. 

 

3.5. Cinética e metabolismo dos HPAs 

Os HPAs são absorvidos através do trato pulmonar, gastrointestinal e da pele. A 

taxa de absorção pelo pulmão depende do tipo de HPA, do tamanho das partículas onde 

estão adsorvidos, e da composição do adsorvente. Os HPAs adsorvidos ao material 

particulado são removidos do pulmão mais lentamente do que os livres (WHO, 1998). A 

absorção intestinal de HPAs individuais é dependente da sua afinidade por gordura, 

presença de bile e teor de gordura do alimento. Enquanto óleos aumentam a absorção de 

BaPi, água e alimentos sólidos prejudicam sua absorção (KAMAWARA et al., 1988). 

Em roedores, a absorção no trato gastrointestinal ocorre rapidamente. A administração 

de FA, Pi e BaA em ratos provocam picos de concentração destes compostos no sangue 

após 1-2 horas (LIPNIAK & BRANDYS, 1993).  

Os HPAs são extensamente distribuídos através do organismo após administração 

por qualquer via e são encontrados em quase todos os órgãos, particularmente, nos ricos 

em gordura. Em ratos que receberam doses de [14C]-pireno marcado, via oral, o tecido 

adiposo apresentou o maior nível de radioatividade, seguido de fígado, rins, pulmões, e 

testículos (YAMAZAKI & KAKIUCHI, 1989). A substância [14C]-BaPi marcada, 

administrada via oral a camundongos fêmeas prenhes, foi capaz de atravessar a barreira 

placentária e foi detectada em tecido fetal. A concentração encontrada de BaPi foi de 1 a 

2 ordens de magnitude menores em tecidos embrionários do que no tecido materno 

(NAUBERT & TAPKEN, 1988).  

O metabolismo (biotransformação) de HPAs é complexo. A função principal desse 

processo é converter xenobióticos lipossolúveis em substâncias solúveis em água, para 

serem excretadas. Na fase I da Biotranformação (inserção de grupo funcional reagente) 

(Figura 1), ocorre epoxidação (introdução de oxigênio) em duplas ligações, catalisada 

pelo citocromo P450, formando óxidos de arenos (epóxidos) (1). Estes epóxidos podem 

sofrer rearranjo espontâneo e formar fenóis (2) ou serem hidrolisados cataliticamente, 
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formando dihidrodióis (3). Alguns fenóis são oxidados, espontaneamente ou 

metabolicamente, formando quinonas (4). Outros fenóis podem sofrer epoxidação e 

hidrólises adicionais, formando fenóis dihidrodióis (5). Os dihidrodióis iniciais podem 

ser oxidados para formação de fenóis di-hidrodióis (6) ou para formação de dihidrodióis 

epóxidos (7), que podem ser hidrolisados espontaneamente para tetraóis (8). Na fase 2 

(ligação com compostos polares), dihidrodióis, fenóis, fenóis dihidrodióis e quinonas 

sofrem conjugação com sulfatos (sulfatação) e glucuronatos (glucoronidação), enquanto 

epóxidos e diolepóxidos sofrem conjugação com a glutationa (ANGERER et al., 1997).  

 

 

 

Figura 1. Metabolismo do Benzo[a]pireno (Fonte: Angerer et al., 1997). 

 

A maior parte do metabolismo resulta em detoxificação. Porém, HPAs podem ser 

ativados para ligação à macromoléculas, como o DNA. O mecanismo proposto mais 

aceito para explicar a ativação de HPAs é a oxidação enzimática seguida de hidrólise 

com a formação de dióis-epóxidos, os quais podem se ligar covalentemente ao DNA e 

iniciar tumores (NETTO et al., 2000). 

Muitos HPAs são consideradas substâncias tóxicas mesmo em pequenas 

concentrações, apresentando a seguinte regra geral: substâncias de baixo peso 
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molecular, formadas por 2 ou 3 anéis, possuem elevada toxicidade aguda porém baixo 

(ou nenhum) potencial carcinogênico; substâncias de maior peso molecular, contendo 4, 

5, ou 6 anéis, possuem baixa toxicidade aguda mas apresentam um maior potencial 

carcinogênico (KENNISH, 1997). 

Os metabólitos de HPAs e seus conjugados são excretados predominantemente 

pelas fezes e em menor quantidade pela urina. Os conjugados excretados pela bile 

podem ser hidrolisados por enzimas da flora intestinal e reabsorvidos. Dados 

disponíveis a respeito da carga corpórea total de seres humanos apontam que HPAs não 

persistem por longos períodos no organismo e a remoção é rápida. Isto exclui os 

compostos ativados de HPAs que fazem ligação covalente com constituintes teciduais, 

em particular os ácidos nucléicos, e não são removidos por reparo. A excreção de 

metabólitos urinários é um método usado para avaliar exposição humana a HPAs 

(WHO, 1997). 
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3.6. Efeitos da exposição a HPAs em animais de experimentação e em sistemas 
in vitro 

Pesquisas sobre os efeitos toxicológicos dos HPAs têm focado apenas na 

carcinogenicidade de algumas substâncias selecionadas, havendo apenas poucos estudos 

disponíveis com desfecho não-carcinogênico. Empregam, preferencialmente, as vias 

dérmica, inalatória, ou subcutânea, em detrimento da exposição oral. A classificação 

carcinogênica de alguns HPAs é dada no quadro 2. 

Quadro 2. Avaliação da carcinogenicidade dos HPAs individuais em animais e 
humanos. 

HPA WHO, 1997a IARC, 1987b 

BaA Positivo 2A 

BbFA Positivo 2B 

BjFA Positivo 2B 

BkFA Positivo 2B 

BghiP Negativo 3 

BaPi Positivo 2A 

DBahA Positivo - 

FA Positivo 3 

IPi Positivo - 

Pi Questionável - 
aBaseado em estudos com animais; b2A–provavelmente carcinogênico 
para humanos; 2B–possivelmente carcinogênico para humanos; 
 3 – não classificado para carcinogenicidade humana. 
 
 

Os efeitos toxicológicos de alguns HPAs são resumidos a seguir, individualmente, 

em ordem crescente de massa molecular. 

 

1) Fluorantreno (FA) 

A DL50 oral do FA em ratos é cerca de 2000 mg/Kg de peso corpóreo. Todos os 

camundongos tratados diariamente, machos e fêmeas, com FA por 13 semanas, (0, 125, 

250, ou 500 mg/Kg m.c.) exibiram nefropatia, salivação aumentada e níveis enzimáticos 

do fígado aumentados de modo dose-dependente (US EPA, 1988). Testes com FA 

deram positivo para mutação gênica em Salmonella typhimurium, para danos no DNA 

em Escherichia coli, e em testes in vitro com células de mamíferos, para danos no 

DNA, mutação e efeitos nos cromossomos (WHO, 1997). 
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Adutos de FA-DNA foram identificados na maioria dos tecidos examinados 

(incluindo fígado, pulmões, coração, rins, baço e timo), em ratos cronicamente expostos 

a FA pela dieta (GORELICK et al., 1989). Em camundongos, tratados 

intraperitonealmente com doses tumorogênicas de FA (total de 3,5 mg durante 2 

semanas), os maiores níveis de adutos FA-DNA foram encontrados nos pulmões 

(WANG et al., 1995 a,b). 

 

2) Pireno (Pi) 

Camundongos machos e fêmeas, administrados com Pi diariamente, por gavagem, 

nas doses 0, 75, 125, ou 250 mg/Kg m.c. (20 por sexo por grupo), por 13 semanas, 

desenvolveram patologia renal tubular e diminuição do peso renal. A dose de 75 mg/Kg 

m.c. foi considerada a maior sem efeito adverso observado (no observed adverse effect 

level – NOAEL) para nefropatia e perda de peso dos rins (USEPA, 1989).  

Foram obtidos resultados negativos ou equivocados para mutagenicidade e estudos 

relacionados. Não existem estudos de carcinogenicidade por exposição oral para esta 

substância. Testes cutâneos em camundongos para carcinogênese tem tido resultados 

negativos ou inconclusivos. Camundongos administrados com injeção intraperitoneal 

não apresentaram taxa elevada significantemente de tumores. Detecção de ligações 

covalentes entre moléculas de Pi e DNA em teste cutâneo com camundongos apresentou 

resultado negativo. Apresentou-se como co-carcinogênico com BaP em ensaios 

cutâneos com camundongos (WHO, 1997). 

 

3) Benzo[a]antraceno (BaA) 

Camundongos neonatos foram administrados com 1,5 mg de BaA por dia, por 

gavagem, duas vezes ao dia, por 3 dias. Após 568 dias de observação, índices 

aumentados de hepatomas e adenomas pulmonares (80% e 85%, respectivamente) 

foram registrados, comparados com os animais controle que receberam apenas solvente 

(10% e 30%). Nenhum tumor maligno foi observado. Em estudo paralelo com a mesma 

dose 3 vezes, semanalmente, por 5 semanas, após 547-600 dias, foram observados 

100% de hepatomas e 95% de adenomas pulmonares (animais controle: 10% e 35%) 

(KLEIN, 1963) 

O BaA é genotóxico. Produz tumores na maioria dos ensaios em camundongos, 

tratados por via dérmica, intraperitoneal, e subcutânea. Existem evidências de 
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imunotoxicidade e toxicidade fetal em estudos subcutâneos. Adutos de DNA foram 

detectados em teste cutâneos com camundongos após aplicação dérmica de BaA 

(USEPA, 1992; ATSDR, 1995). 

 

4) Benzo[b]fluoranteno (BbFA) 

É um substância genotóxica. A exposição de ratos por implante de BbFA no pulmão 

e a exposição intraperitoneal em camundongos neonatos resultaram em formação de 

tumores. Testes cutâneos e estudos de iniciação/promoção, em camundongos, 

forneceram resultados positivos. Adutos de DNA foram detectados em testes in vivo e 

in vitro (USEPA, 1992; ATSDR, 1995). 

 

5) Benzo[k]fluoranteno (BkFA)  

É considerado genotóxico e carcinogênico. Ensaios cutâneos não obtiveram 

resultados positivos. Todavia estudos de iniciação/promoção resultaram em aumentada 

incidência de tumor. Nenhuma atividade tumorogênica significante foi encontrada em 

ensaio de adenoma pulmonar em camundongos neonatos. O implante de BkFA em 

pulmão produziu tumores em ratos. Adutos de DNA foram detectados em testes in vivo 

e in vitro (USEPA, 1992; ATSDR, 1995). 

 
6) Benzo[a]pireno (BaPi) 

O BaPi é genotóxico numa variedade de testes in vitro com ativação metabólica e 

também em estudos in vivo. Em camundongos, a administração oral deste composto 

induz tumores no antro cardíaco e em ratos, tumores de glândula mamária. O BaPi 

produziu tumores de pele após aplicação dérmica em camundongos, ratos e coelhos. 

Produz tumores pulmonares e do trato respiratório quando administrado por via 

intratraqueal, em ratos e hamsters. Implante de BaPi em pulmão de ratos provocou 

tumores pulmonares. Quando administrado intraperitonealmente, produziu tumores 

hepáticos e de pulmão em camundongos. É carcinogênico após administração 

subcutânea em camundongos, ratos, hamsters e em alguns primatas. O BaP  se liga a 

moléculas de DNA e forma adutos em órgãos-alvo (WHO, 1996). 

Num ensaio de carcinogenicidade de 2 anos, camundongos fêmeas foram expostas a 

BaPi via alimentação nas doses 0, 5, 25, ou 100 mg/Kg de alimento. Foram induzidos 

tumores no antro cardíaco em todos os grupos expostos. Uma incidência de 6% foi 

observada na dose 5 mg/Kg de alimento (18,5 µg/dia), sofrendo aumento acentuado 
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para 78%, na dose de 25 mg/Kg de alimento (90 µg/dia) e para 98% na dose de 

100mg/Kg de alimento (350 µg/dia). Todos os camundongos expostos à dose mais alta 

foram excluídos em 80 semanas, por motivo de enfermidade ou morte (CULP et al., 

1996). 

 

7) Dibenz[a,h]antraceno (DBahA) 

É genotóxico em estudos in vivo e in vitro. Provoca tumores em vários órgãos em 

camundongos após administração via oral e é uma potente substância carcinogênica em 

diferentes espécies, através de várias vias de exposição. Forma adutos de DNA em 

testes cutâneos in vivo e in vitro (USEPA, 1992; ATSDR, 1995). 

 

8) Benzo[g,h,i]perileno (DbghiPe) 

Existem dados insuficientes a respeito do potencial genotóxico desta substância, 

embora as evidências disponíveis sejam afirmativas. O BghiPe foi negativo para o teste 

cutâneo de atividade carcinogênica e de atividade iniciadora de tumor em camundongos. 

Foi negativo no ensaio de implante no pulmão. Apresenta carcinogenicidade juntamente 

com o BaPi em pele de camundongo. Liga-se a DNA em testes in vivo e in vitro 

(USEPA, 1992; ATSDR, 1995). 

 

9)  Indeno[1,2,3-cd]pireno (IPi) 

Os dados limitados a respeito deste composto evidenciam genotoxicidade positiva. 

O IPi iniciou atividade tumoral em pele de camundongos e é carcinogênico em pulmões 

de ratos. Em testes cutâneos com camundongos foi capaz de formar adutos de DNA 

(USEPA, 1992; ATSDR, 1995). 
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3.7.  Efeitos da exposição humana a HPAs 

A exposição humana não ocorre por substâncias individuais, mas pela mistura de 

HPAs, seja ambientalmente ou ocupacionalmente. São raros os relatos de efeitos 

decorrentes da exposição oral a HPAs, em humanos, embora pessoas que consumam 

alimentos grelhados ou defumados façam ingestão freqüente destas substâncias.  

Como exceção, os efeitos adversos do naftaleno são conhecidos devido a vários 

casos de ingestão acidental, principalmente por crianças. A sua dose letal oral é de 5000 

a 15000 mg para adultos e 2000 mg para crianças. O efeito tóxico após exposição 

dérmica ou oral é anemia hemolítica aguda (WHO, 1998). 

Na exposição não-ocupacional, o fumo de tabaco (cigarro, charuto, cachimbo etc) é 

o fator isolado mais importante na indução de tumores de pulmão e de aumentada 

incidência de tumores de bexiga, rins, boca, faringe, laringe e esôfago. Em áreas 

intensamente industrializadas, pessoas correm risco de desenvolverem efeitos adversos 

por apresentarem cargas corpóreas elevadas de HPAs, devido à exposição ao ar 

ambiental poluído (WHO, 1998). 

A maior parte dos dados disponíveis de efeitos adversos em humanos são relatos de 

inalação e absorção cutânea de HPAs em exposições ocupacionais. Os primeiros relatos 

de câncer vieram de estudo com limpadores de chaminés ingleses, em 1775, com alta 

exposição dérmica, que desenvolveram câncer de pele e de escroto. Há estudos 

epidemiológicos que relatam a exposição de trabalhadores em fornos na gaseificação do 

carvão e na produção de coque, na produção de asfalto, em fundições, em usinas 

produtoras de alumínio e de borracha, por exemplo (VERMA et al., 1992; 

ARMSTRONG et al., 1994; PARTANEN & BOFFETTA, 1994; CONSTANTINO et 

al., 1995; GUPTA et al., 1993.). Em todas estas ocupações, existe também a exposição a 

outras substâncias, tornando difícil a correlação direta entre exposição a HPAs e os 

aumentados níveis de câncer de pulmão dos trabalhadores. O tabaco também é um 

importante fator de confundimento. No entanto, estudos mostram que é plausível 

atribuir, pelo menos em parte, o elevado risco de câncer de pulmão à exposição a HPAs 

em várias dessas profissões (WHO, 1997). 

Para avaliar a exposição a HPAs, a maioria dos estudos foca na medição de 

metabólitos de HPAs na urina, sendo o 1-hidroxipireno o mais utilizado (LEVIN et al., 

1995). A utilização do 1-hidroxipireno como biomarcador de exposição se justifica por 

dois motivos principais: 1) pela dificuldade de detectar substâncias nativas de HPAs em 
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excretas humanas, já que sofrem metabolismo no organismo, e 2) trata-se do principal 

metabólito do pireno em mamíferos, que é comumente encontrado em misturas de 

HPAs (WHO, 1998).  

Níveis urinários aumentados de 1-hidroxipireno são encontrados, por exemplo, em 

pacientes tratados por via cutânea com alcatrão de hulha, em trabalhadores expostos a 

óleo de cresoto, em trabalhadores de destilaria de alcatrão de hulha, em trabalhadores de 

pavimentação de ruas, em trabalhadores de fornos de coque, e aqueles expostos a fumos 

de betume (JONGENEELEN et al., 1986, 1988 a,b; CLONFERO et al., 1989; 

BURGAZ et al., 1992; JONGENEELEN, 1992; NY et al., 1993; LEVIN et al., 1995). 

Correlações significativas foram obtidas entre 1-hidroxipireno urinário de trabalhadores 

de forno de coque, ou residentes de cidades, e níveis de Pi ou BaPi no ar ambiente 

(ZHAO et al., 1990, 1992; SHERSON et al., 1992).  

Além da mensuração de 1-hidroxipireno em urina, outros métodos foram 

desenvolvidos para avaliar a exposição humana a HPAs. Por exemplo, os efeitos 

genotóxicos dos HPAs podem ser determinados por testes de mutagenicidade com urina 

e fezes, e pela presença de micronúcleo, aberrações cromossômicas, troca de cromátides 

irmãs, em linfócitos de sangue periférico. A medição de adutos de benzo[a]pireno com 

DNA em linfócitos periféricos, com ptroteínas como a albumina, assim como com 

anticorpos, são outros recursos comumente utilizados (WHO, 1998; ANGERER et al., 

1997). 
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4. A MALACOCULTURA E O CULTIVO DE PECTINÍDEOS NO RIO D E 

JANEIRO 

O Estado do Rio de Janeiro, que é geograficamente privilegiado por possuir o 

terceiro maior litoral do país, recortado por baías, enseadas, lagoas costeiras, estuários e 

manguezais, apresenta ecossistemas de grande produtividade, propícios a 

malacocultura. As espécies de bivalves marinhos mais cultivadas no Estado são Perna 

perna (mexilhão), Crassostrea rhizophorae (ostra) e Nodipecten nodosus (pectinídeo) 

(SANTOS & GOMES, 2006). 

A classe Bivalvia caracteriza-se por animais que possuem uma concha composta de 

duas valvas, encaixadas em dobradiça dorsalmente, que envolvem todo o corpo. 

Possuem geralmente brânquias grandes que assumem na maioria das espécies função de 

coleta de alimento além de realização de troca gasosa (RUPPERT & BARNES, 1994). 

Dentro da classe Bivalvia, a família Pectinídae, de distribuição cosmopolita, é 

formada por 50 gêneros compostos por aproximadamente 300 espécies (COAN et al., 

2000). Os pectinídeos apresentam características singulares dentre os Bivalvia, sendo 

mais conhecida a capacidade de nadar impulsionados por jatos d’água.  Esta habilidade, 

que evoluiu como conseqüência dos mecanismos de limpeza da cavidade do manto, é 

utilizada por vieiras para escapar de predadores ou de outras condições perturbatórias 

súbitas (RUPPERT & BARNES, 1994).  

Algumas espécies de pectinídeos são consideradas iguarias em países da Europa, 

América e Japão, com relevante importância econômica, atingindo alto valor comercial 

e sustentando uma significativa indústria de pesca e aquicultura (MAEDA-

MARTÍNEZ, 2001). Quarenta e duas espécies de pectinídeos no mundo são ou 

apresentam potencial para serem exploradas comercialmente, seja pela captura em 

bancos naturais, mas principalmente pelo cultivo (pectinicultura), realizado através da 

captação de pós-larvas na natureza ou pela produção destas em laboratório (MINCHIN, 

2003).  

No Brasil, há registro de 15 espécies de Pectinidae, das quais 3 são de interesse 

comercial devido ao tamanho que atingem: Aequipecten tehuelchus, Euvola ziczac e 

Nodipecten nodosus. O Nodipecten nodosus é o maior dos pectinídeos que ocorrem no 

Brasil, porém sua baixa densidade populacional demandou estudos sobre o cultivo 
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experimental. A Universidade Federal de Santa Catarina, desde 1991, e o Instituto de 

Ecodesenvolvimento da Baía da Ilha Grande (IED-BIG), desde 1998, vêm atendendo 

esta demanda, com reprodução de pós-larvas em laboratório (FONSECA, 2004).  

Destaca-se no Rio de Janeiro, o Projeto de Repovoamento Marinho da Baía da Ilha 

Grande (POMAR), desenvolvido no sul do Estado, em Angra dos Reis, pelo IED-BIG1, 

uma organização não-governamental patrocinada pela Petrobras e Eletronuclear. Seu 

objetivo principal é o estabelecimento da maricultura através da reprodução em 

laboratório, construção de fazendas marinhas, e a capacitação de pescadores, biólogos e 

afins, visando o desenvolvimento sustentável desta atividade no país. 

A espécie utilizada pelo projeto POMAR é o Nodipecten (=Lyropecten) nodosus 

(Linnaeus, 1758) (Figura 2), com ocorrência da Flórida (EUA) à Santa Catarina 

(Brasil). No Brasil, é popularmente conhecido como vieira, leque do mar, coquí, ou 

ainda chamado de Coquilles Saint-Jacques (nome popular francês do pectinídeo Pecten 

maximus). “Lion’s paw scallop” é o seu nome popular em inglês, igualmente utilizado 

para as espécies Nodpecten fragosus e Nodpecten subnodosus. A tradução “vieira pata-

de-leão” também é utilizada no Brasil (FONSECA, 2004).  

 

Figura 2. Foto de Nodipecten nodosus (Coquilles Saint’ Jacques). 
Fonte: IED-BIG. 
 

O N. nodosus normalmente habita fundos rochosos com pedras soltas, em geral, a 

profundidades acima de dez metros em águas frias (<22°C). É uma espécie monóica, 

possuindo um mesmo indivíduo, o aparelho reprodutor masculino e feminino. As vieiras 

                                                 
1 Site do IED-BIG: www.iedbig.org.br 
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em fase larval, cultivadas em fazendas marinhas, poderão ser comercializadas após 12 

meses e seu preço é calculado em função de seu tamanho. Do animal são aproveitados o 

músculo adutor e as gônadas para fins gastronômicos e a concha para artesanato. Sua 

carne é rica em glicogênio e proteína (IED-BIG, 2007; LODEIROS et al., 2001). 

O projeto POMAR utiliza, no processo de engorda das vieiras, um sistema de 

cultivo em suspensão cuja estrutura é denominada “long line” (Figura 3). São estruturas 

compostas por cabos de 100 m suspensos na linha d’água por flutuadores, nos quais se 

sustentam lanternas submersas (geralmente a 6 metros de profundidade), a cada 1 m do 

cabo. As laternas são estruturas cilíndricas cercadas por redes, que permitem a 

passagem de água e fitoplancton, com seções internas longitudinais separadas por pisos, 

onde são deixadas as vieiras em regime de engorda (Figura 4). O número de animais por 

lanterna é variável, uma vez que as vieiras são transferidas periodicamente, conforme 

aumentam de tamanho, desde a fase larval até a idade comercial (12 meses) 

(MENDONZA et al., 2003).  

 

 

 

Figura 3. Foto de Fazenda Marinha de 
suspensão tipo “long line”. 
Fonte: IED-BIG. 

 

 

Figura 4. Foto de lanterna utilizada na 
engorda de vieiras. 
Fonte: IED-BIG 

 

 

4.1 Localização e caracterização da região das fazendas marinhas do Projeto 

POMAR 

A Baía da Ilha Grande, com aproximadamente 1000 Km2, localiza-se ao sul do 

Estado do Rio de Janeiro, entre as latitudes 22°50’S e 23°20’S e longitudes 44°45’W e 

44°00’W. Em seu interior estão localizados os municípios de Paraty (ao sul) e Angra 

dos Reis (ao norte) (Figura 5), cujas populações são formadas por 29.544 e 119.247 
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habitantes, respectivamente. Em frente à baía situa-se a Ilha Grande, que lhe dá o nome. 

(GERJ, 2007).  

 

Figura 5. Localização da Baía de Ilha Grande. 

 

A baía de Ilha Grande compõe um complexo estuarino com a baía de Sepetiba. É 

uma área de alto interesse ambiental na qual se encontram unidades de conservação que 

incluem parques e reservas ecológicas. Por outro lado, a presença de um terminal 

marítimo de petróleo (TEMAMF), duas usinas nucleares (em atividade), um porto, um 

estaleiro naval de grande porte, e diversas marinas, além da proximidade da baía de 

Sepetiba (fortemente poluída) constituem ameaças potenciais à manutenção de sua 

condição atual, que inclui intensa atividade turística, pesqueira e de aqüicultura, assim 

como a atividade agropecuária, praticada em moldes tradicionais (GERJ, 2007). 

Terminais marítimos representam uma fonte potencial de contaminação por 

petróleo, devido a derrames acidentais e operacionais durante a carga, descarga e 

abastecimento de navios. Como a grande maioria está localizada em áreas costeiras, 

quando ocorrem derramamentos, seus efeitos repercurtem em curto espaço de tempo 

nessas áreas (BRITO et al., 2002). 

No canal central da Baía da Ilha Grande encontra-se instalado o Terminal Marítimo 

Almirante Maximiniano Fonseca (TEMAMF), antigo Terminal Marítimo da Baía da 

Ilha Grande (TEBIG), pertencente a Petrobras, que é responsável pela transferência, 

estocagem e transporte de petróleo (Figura 6). Este terminal está em atividade desde 

1977. Há registro formal de que, em 1990, um derrame acidental de petróleo teria 

atingido os costões rochosos da área adjacente ao terminal, porém não se sabe com que 

freqüência os acidentes ocorrem e se houve outros derramamentos não notificados 

(BRITO et al., 2002).  
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Figura 6. Localização do TEMAMF na Baía de Ilha Grande. 
 

Dois canais dragados permitem o tráfego de embarcações na baía em questão: o 

canal de acesso do TEMAMF-Petrobras, no lado oeste, com profundidade média de 25 

m. No lado leste, o canal de acesso ao Porto de Sepetiba, com profundidade média de 24 

m. Ambos permitem a navegabilidade de navios de grande calado (cargueiros e 

petroleiros), potenciais fontes poluidoras de petróleo (BELO et al., 2003). 

A produção de vieiras adequadas para consumo depende do cultivo em águas sem 

contaminação, uma vez que diversos problemas de saúde pública são causados por 

moluscos bivalves cultivados em áreas poluídas. A poluição tem sua origem no deságüe 

de dejetos domésticos, industriais e agrícolas. Fato agravante, é que as depurações 

naturais destas áreas de cultivo podem ser prejudicadas pela velocidade das correntes, 

reduzidas pelas estruturas de cultivo, formando barreiras e diminuindo o fluxo da água. 

Podem assim, aumentar a deposição e o acúmulo de resíduos orgânicos abaixo ou ao 

redor do local de cultivo, gerando aumento da quantidade de lodo e a diminuição da 

qualidade da água. O incremento do cultivo pode ser seguido por deterioração da 

qualidade ambiental.  

Por essas razões, os locais de cultivo de moluscos devem ser protegidos dos 

despejos de poluentes ou devem ser localizados em águas mais profundas e distantes da 
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orla marítima (LENOCH, 2003). O monitoramento constante da água é fator primordial 

para assegurar que os métodos de proteção estão sendo eficazes. 

 

5. A IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO AMBIENTAL E DOS 
ORGANISMOS SENTINELAS 

A biota aquática está constantemente exposta a uma infinidade de substâncias 

tóxicas, tendo em vista que o destino final da maioria dos produtos químicos produzidos 

e utilizados pelo homem são os corpos d’água. A determinação das concentrações 

ambientais dessas substâncias é essencial para o conhecimento dos níveis de 

contaminação e para a avaliação do risco. A forma habitualmente empregada para 

obtenção destas informações é o monitoramento. Segundo a definição do Programa 

Ambiental das Nações Unidas (UNEP), monitoramento é uma observação repetitiva, 

com fins definidos, de um ou mais elementos químicos ou biológicos, de acordo com 

uma programação pré-definida, ao longo do tempo e do espaço, utilizando métodos 

comparáveis e padronizados (van der OOST et al., 2003). A interpretação desses dados 

permite as autoridades competentes avaliarem a qualidade do ambiente, reconhecerem 

ameaças representadas pelas atividades humanas, e avaliarem se medidas prévias de 

controle estão sendo eficazes (ROOSE & BRINKMAN, 2005). Como ferramentas do 

biomonitoramento, os biomarcadores e os organismos sentinelas são frequentemente 

empregados. 

Os biomarcadores podem ser definidos como alterações a nível celular, bioquímico 

ou fisiológico que expressem a exposição e/ou efeito tóxico na biota provocado por 

xenobióticos presentes no ambiente. No contexto ambiental, os biomarcadores são 

indicadores sensíveis de que os toxicantes foram absorvidos pelos organismos, 

distribuídos pelos tecidos, e elucida possíveis efeitos tóxicos em órgãos-alvos críticos. 

Essas alterações podem fornecer informações antecipadas a respeito dos efeitos dos 

poluentes sobre os organismos (van der OOST et al., 2003). 

Os organismos sentinelas, por outro lado, representam uma vigilância ambiental 

regular e podem ser utilizados para indicar níveis de contaminação de um poluente 

presente em um ambiente particular, devido à capacidade destes organismos de 

acumularem contaminantes em seus tecidos. É importante ressaltar que o termo 

“sentinela” ainda não está consolidado para descrever estes animais, sendo muito 
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utilizados também os sinônimos “bioacumuladores” e “espécies monitoras”(BEEBY, 

2001). 

O uso de matrizes biológicas, diferentemente de amostras de água e sedimento, 

tem como principais vantagens fornecer uma avaliação integrada de todas as vias de 

exposição e conseqüente bioassimilação (KENNISH, 1997). Além disso, são eficazes na 

avaliação de poluição não pontual (difusa), sendo mais úteis para avaliações em escala 

regional. A biota aquática também pode ser utilizada para avaliação da qualidade da 

água em sistemas sob controle. O despejo contínuo de poluentes em ambientes 

aquáticos, mesmo respeitando às normas legais de lançamento, pode ser prejudicial ao 

meio ambiente visto que a biomagnificação dos xenobióticos pode afetar a cadeia 

alimentar extinguindo espécies e gerando problemas de qualidade de vida para as 

populações que utilizam aquele recurso (BUSS, 2003).  

Além da capacidade de acumular poluentes em seus tecidos, os atributos 

necessários para uma espécie sentinela ideal são as seguintes (BEEBY, 2001): 

- Ser taxonomicamente bem definido e facilmente reconhecível; 

- Ser abundante ou de fácil coleta; 

- Fornecer quantidade de tecido suficiente para análise do xenobiótico de 

interesse; 

- Apresentar baixa mobilidade e longo ciclo de vida; 

- Ter baixa variabilidade genética; 

- Ser uma espécie razoavelmente estudada, havendo conhecimento sobre efeitos 

sazonais, da idade, tamanho e atividade reprodutiva na assimilação do poluente 

pelo animal.  

 

O grupo que atende à maioria destes requisitos é o dos moluscos bivalves 

aquáticos: ostras e mexilhões. Em 1986, o projeto “Mussel Watch” foi desenvolvido 

com a utilização desses animais para monitoramento de tendências temporais e 

espaciais das concentrações de xenobióticos em regiões costeiras e de estuários, nos 

Estados Unidos. Os objetivos do projeto são determinar o nível atual de contaminação e 

fornecer dados para comparação temporais dos níveis dos poluentes selecionados. 

Anualmente, amostras de bivalves são coletadas em mais de 175 locais nas Costas do 

Pacífico, Atlântico e do Golfo nos Estados Unidos. Estas amostras são analisadas para 

um conjunto de elementos traço e contaminantes orgânicos, incluindo agrotóxicos 
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clorados, bifenilas policloradas (PCBs) e Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 

(HPAs) (SERICANO et al., 1995). 

A utilização de bivalves em monitoramento ambiental também ocorre em outras 

partes do mundo. Baumard et al. (1999), relataram detecção de HPAs em mexilhões de 

ambientes costeiros da Europa (Alemanha, França e Espanha). O mexilhão Perna 

perna, que é abundante em toda extensão da costa brasileira, apresenta as características 

desejáveis de um sentinela (FRANCIONI et al., 2007). Heinzen e Rebello (1980) foram 

os primeiros a usar este molusco como espécie monitora para contaminação por cádmio 

e chumbo na Baía de Guanabara. Desde então, vários estudos com poluentes 

inorgânicos foram desenvolvidos utilizando esta espécie. Todavia, pouca atenção tem 

sido dada à avaliação de xenobióticos orgânicos, no uso destes animais. Outros autores, 

em estudos brasileiros, relataram o uso da ostra Crassostrea rhizophorae como espécie 

sentinela, principalmente no monitoramento de metais em níveis de traços (SILVA et 

al., 2001; REBELO et al., 2003). 

Vale ressaltar que os organismos invertebrados geralmente acumulam HPAs em 

níveis maiores do que peixes, pois apresentam menor taxa de eliminação. Segundo 

Valério et al. (2000), mexilhões da espécie Mytilus edulis (blue mussel), quando se 

alimentam em ambiente contaminado, absorvem HPAs adsorvidos à fase particulada, e 

concentram estes compostos nos tecidos ricos em gordura. Sua atividade metabólica 

para HPAs é baixa, embora tenha sido observado um equilíbrio destes poluentes entre 

os tecidos gordurosos dos mexilhões e o ambiente marinho. Eles são, portanto, 

considerados úteis para o monitoramento biológico em estudos de poluição por HPAs 

(VALÉRIO et al., 2000). 

O N. nodosus, como os demais bivalves, alimenta-se filtrando o plâncton da 

água que bombeiam para o interior da cavidade do manto (interior da concha) 

(RUPPERT & BARNES, 1994). Como filtradores de suspensão podem também ser 

indicadores de poluição, já que têm a capacidade de reter material orgânico e inorgânico 

da água do mar.  

Segundo Velasco (2007), que estudou os efeitos de diferentes dietas (espécies 

diferentes de algas) na fisiologia de N. Nodosus, a taxa de clearance (volume de água 

completamente livre de partículas por unidade de tempo) variou de 0,26 a 6,44 L/h, e a 

taxa de ingestão (quantidade de material particulado removido e ingerido da água por 

unidade de tempo) entre 0,1 a 1,84 L/h, variando significante segundo a espécie de alga, 
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nestes animais. Por estas razões, os N. Nodosus também podem ser considerados como 

possíveis organismos sentinelas de poluição para a região da Baía de Ilha Grande. 

Dessa forma, o monitoramento biológico pode funcionar como gerador de um 

conhecimento básico e essencial que subsidiará a formulação segura de dispositivos 

legais, normas, programas e diretrizes para gerenciamento e enfrentamento de questões 

de risco ambiental, potencial ou real, que possam evitar ou mitigar problemas de 

importância para a Saúde Pública. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

6.1. Materiais e vidrarias utilizadas 

- Beckeres de 50, 100 e 500 ml; 

- Balões de fundo redondo de 100 e 500 ml; 

- Balões volumétricos de 1, 5, 10 e 25 ml; 

- Frascos de 2, 7 e 10 ml; 

- Seringas de 50, 100 e 500 µl (Hamilton); 

- Colunas de vidro (12 x 130 mm, reservatório do topo de 50 ml); 

- Extratores soxhlet; 

- Cartuchos de celulose de 41 x 123 mm (Whatman) 

- Pipetas pasteur; 

- Pérolas de vidro; 

- Paquímetro mecânico; 

- Elásticos; 

- Tesouras cirúrgicas reta de 12 cm e curva F/F de 15 cm; 

- Facas de ponta arredondada; 

- Espátulas de metal; 

- Tubos de ensaio de vidro com tampa; 

- Tubos de ensaio de PVC de 50 ml. 

 

6.2. Equipamentos e acessórios utilizados 

- Cromatógrafo à Gás (Agilent 6890N Series), com Detector Seletivo de Massas 

(Agilent 5973); 

- Balança analítica (Metter AE 200); 

- Ultra-som (Branson, 5210); 

- Mantas de aquecimento para balões de 500 ml (Fisatom); 

- Evaporador Rotatório à vácuo (Büchi Rotavapor R 134); 

- Evaporador de nitrogênio; 

- Agitador de tubos (Phonix AT 56); 

- Homogeneizador de tecidos; 

- Liofilizador. 
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6.3. Limpeza da vidraria e dos materiais utilizados 

As vidrarias e os materiais utilizados no estudo foram lavados e 

descontaminados antes do uso, seguindo as etapas descritas abaixo: 

- Lavagem com água corrente; 

- Imersão do material lavado em solução de detergente alcalino (Extran 15% (v/v)) por, 

no mínimo, doze horas; 

- Lavagem com água corrente; 

- Lavagem com água últra-pura (MILI-Q); 

- Rinsagem com acetona grau resíduo de pesticida; 

- Rinsagem com hexano grau resíduo de pesticida; 

- Secagem do material em local plano e em temperatura ambiente. 

 

6.4. Reagentes e solventes utilizados 

- Água ultra-pura (MILI-Q, Milipore); 

- Detergente alcalino – Extran MAO1 (Merck); 

- Sulfato de sódio anidro granulado p.a. (Merck); 

- Nitrogênio ultra-puro (White Martins); 

- Sílica (70-130 mesh, ASTM, Merck); 

- Alumina B-super I (ICN Biomedicals); 

- n-Hexano RP (TEDIA); 

- n-Hexano RP (Merck); 

- Acetona RP (TEDIA); 

- Diclorometano RP (Merck); 

- Isooctano RP (Merck); 

- Tolueno RP (Merk); 

- Acetonitrila RP (Merck); 

- Padrão de HPAs nativos (isotec); 

- Padrão interno de HPAs deuterados (isotec). 
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6.5. Coleta das vieiras 

Todos os animais, em idade comercial (≥12 meses), foram fornecidos pelo IED-

BIG, provenientes de fazendas marinhas da Baía de Ilha Grande – RJ. As vieiras 

coletadas foram mantidas no barco em baldes com água do mar até a chegada ao 

laboratório do IED-BIG, quando então foram transferidas para caixa de isopor contendo 

gelo. As valvas dos animais foram mantidas fechadas com elástico, após retirada da 

água, com a finalidade de evitar desidratação e possíveis danos aos tecidos. Desta 

maneira, foram transportadas de carro até ao laboratório no Rio de Janeiro, onde foram 

armazenadas em freezer, à -20 oC. 

Os animais foram coletados no dia 24/04/2007, segundo a disponibilidade de 

fornecimento pelo IED-BIG, de duas fazendas marinhas da Baía de Ilha Grande, a 

saber: Fazenda Marinha de Calhau (23°03’5260” S; 44°20’9820” O) e Fazenda Marinha 

de Aguada (23°04’0980” S; 44°21’2720” O), ambas localizadas na Ilha da Gipóia. As 

vieiras da Fazenda Marinha de Abraãozinho (23°08’0336” S; 44°09’1516” O), 

localizada na Ilha Grande, foram fornecidas sem data definida do dia da coleta 

(Figura 7). 

 

Figura 7. Localização das Fazendas Marinhas na Baía de Ilha Grande. 
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Foram coletadas 33 vieiras de Aguada, 33 de Calhau e obtidas 35 vieiras de 

Abraãozinho. As amostras de Calhau apresentaram 4 vieiras com conchas sem 

conteúdo, restando 29 animais desta fazenda marinha.  

 

6.6.  Dissecação e formação das amostras compostas 

As vieiras foram retiradas do freezer e deixadas na bancada à temperatura 

ambiente, antes do início da dissecação. Enquanto descongelavam, utilizou-se um 

paquímetro manual para medição da altura das conchas. Para a retirada dos tecidos das 

vieiras de dentro das conchas, foi utilizada cuidadosamente uma faca de ponta 

arredondada para descolar o manto (membrana que envolve os órgãos internos) das 

valvas. Tendo retirado a massa interna dos animais, os tecidos de interesse foram 

separados dos demais, utilizando-se tesouras cirúrgicas de aço inoxidável. O músculo 

adutor foi dissecado juntamente com as gônadas (masculina e feminina) e as glândulas 

digestivas foram dissecadas separadamente.  

Os 35 animais de Abraãozinho (ABR) foram dividos em 9 amostras compostas 

de músculo+gônadas, sendo 8 formadas por 4 indivíduos e uma por 3 indivíduos. A 

amostra composta única de glândula digestiva , total (n=35), foi denominada ABR D1.  

Os 33 animais de Aguada (AGUA) foram dividos em 8 amostras compostas de 

músculo+gônadas, sendo 7 constituídas de 4 indivíduos e uma por 5 indivíduos. A 

amostra composta única de glândula digestiva, total (n=33), foi denominada AGUA D1. 

Por apresentarem tamanhos muito pequenos, os 29 animais de Calhau foram 

dividos em apenas 4 amostras compostas de músculo+gônadas, sendo 3 constituídas de 

7 indivíduos e uma por 8 indivíduos. A amostra composta única de glândula digestiva, 

total (n=29), foi denominada CALH D1. 

Após a pesagem das amostras compostas (músculo+gônadas ou glândulas 

digestivas) em peso úmido, estas foram picotadas com tesoura, transferidas para tubos 

de ensaio de PVC de 50 ml, e homogeneizadas com mixer (triturador). Em seguida, 

cada amostra composta (homogeneizada) foi dividida em duas outras (A e B), cada uma 

contendo aproximadamente a metade da massa total. As amostras “A” foram destinadas 

para análise de HPAs e as amostras “B” para possível análise de metais ou reposição de 

amostras perdidas.  

Após a divisão, as amostras foram armazenadas em tubos de ensaios de vidro, 

identificadas, etiquetadas, vedadas com papel alumínio e parafilm, e estocadas no 

freezer a -20 ºC até a próxima etapa. 
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Os métodos de extração, purificação e análise descritos a seguir foram previamente 

relatados por Jaouen-Madoulet et al. (2000), e aplicados com algumas adaptações. 

 

6.7.  Extração 

Os tubos de ensaio contendo as amostras congeladas de músculos+gônadas e 

glândulas digestivas foram deixados em temperatura ambiente até o descongelamento, 

quando uma alíquota de cerca de 10 g foi tomada para análise. Tendo em vista que as 

amostras eram frescas (peso úmido), foi acrescentado sulfato de sódio (Na2S04) para 

desidratá-las. O Na2S04 foi acrescentado aos poucos à alíquota e misturado, 

manualmente, com uma espátula, em um becker de 100ml, até que a mistura ficasse 

com a aparência de um pó seco. 

As amostras foram transferidas para cartuchos de celulose que foram 

introduzidos em extratores Soxhlet. A fim de evitar perda parcial da amostra, os 

beckeres foram rinsados com n-hexano/acetona (80:20) e os solventes transferidos para 

os extratores. As amostras foram extraídas por cerca de 24 h com n-hexano/acetona 

(80:20) (>100 ciclos). 

Ao final da extração, os balões de fundo redondo contendo os extratos, já 

identificados, foram guardados na geladeira até a próxima etapa. 

 

6.8.  Determinação do teor de gordura das amostras 

Os extratos foram retirados da geladeira e deixados na bancada até atingirem 

temperatura ambiente. Para determinação da gordura, os volumes dos extratos foram 

reduzidos por meio de um evaporador rotatório (Rotavapor: T = 45 °C, P = 350 mbar). 

Após evaporação do excesso de solvente, os balões foram sonificados (ultra-

som) por 3 minutos para solubilizar a gordura aderida à parede do balão. Os extratos 

foram transferidos, por meio de pipeta pasteur, para frascos de 7ml (pesados vazios, 

previamente) e os balões foram rinsados com hexano, para evitar perda de extrato. 

Os frascos de 7 ml foram deixados em fluxo de nitrogênio ultra-puro (N2UP) até 

a secura para que restasse apenas gordura no recipiente. A evaporação foi finalizada 

quando o peso do frasco com a amostra ficou constante. O peso da gordura foi 

determinado subtraindo-se o peso do vial vazio do peso do vial com gordura. 

O teor de gordura foi calculado dividindo-se o peso de gordura pelo peso da 

amostra extraída (10 g, aproximadamente), sendo o resultado do quociente multiplicado 

por 100, para se obter a porcentagem. 
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Após a determinação do teor de gordura, esta foi ressuspensa com 

hexano:diclorometano (80:20). Todos os extratos foram fortificados com 100 µl de 

HPAs deuterados (100 ppb) (Quadro 3) e guardados na geladeira até a próxima etapa. 

 

Quadro 3. Lista dos padrões internos utilizados. 

HPAS 
Padrão Interno (PI) 

Massa 
Molecular 

Naftaleno-d8 136 
Fenantreno-d10 188 
Pireno-d12 212 
Criseno-d12 240 
Perileno-d12 264 

 

 

6.9. Determinação do teor de água das amostras 

Foram liofilizadas alíquotas de 4 amostras (ABR 7A, AGUA 4A, AGUA 5A e 

CALH M1) para obtenção do teor médio de água. O peso da amostra seca foi subtraído 

do peso da amostra úmida, obtendo-se o peso de água, então foram calculados as 

porcentagens de água das amostras. O valor médio foi usado para transformar as 

concentrações calculadas em peso úmido para peso seco. 

 

6.10. Purificação 

É necessário remover lipídios, macromoléculas biológicas e outros interferentes 

coextraídos antes da análise instrumental, pois podem dificultar a identificação e 

quantificação das substâncias de interesse. A purificação foi realizada por 

cromatrografia líquida de adsorção com coluna aberta de alumina/sílica.  

A alumina e a sílica foram ativadas em forno tipo mufla a 600°C, durante a 

noite, e desativadas em seguida com 5% de água Mili-Q, para se obter uma atividade 

definida. Cada coluna, ao ser construída, foi preenchida na seguinte ordem: lã de vidro, 

2,5g de sílica, 2,5g de alumina, coberta por um pouco de Na2SO4.  

Após a introdução do extrato na coluna, os HPAs foram eluídos 30 ml de 

hexano/diclorometano (80:20). Ao extrato eluído foram acrescentados 50 µl de 

isooctano (Keeper), antes da redução do volume do extrato purificado.  A evaporação 

foi realizada em evaporador rotatório (T = 40 oC, P = 350 mbar), até o volume de cerca 

de 1 ml. Este volume foi transferido para um frasco de 7 ml, por meio de pipeta pasteur, 

e o balão foi rinsado três vezes com diclorometano (CH2Cl2), para evitar perda de 

extrato aderido ao balão. O frasco de 7 ml foi deixado evaporando em fluxo de N2UP 
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até que o extrato atingisse um volume adequado para ser transferido para um frasco 

menor de 2 ml, âmbar, com insert de 100µl O frasco de 7 ml foi rinsado três vezes com 

CH2Cl2 para evitar perdas na transferência entre frascos. Após a transferência, o insert 

foi evaporado sob fluxo de N2UP até a secura e o extrato foi ressuspenso, 

imediatamente, com 100µl de isooctano (volume final). 

 

6.11.  Determinação de HPAs 

A análise instrumental foi realizada em cromatógrafo a gás (Agilent 6890N 

Series) acoplado a um espectrômetro de massas (Agilent 5973). 

Os parâmetros do cromatógrafo são listados a seguir: 

• Injetor: modo sem divisão de fluxo (splitless), temperatura de 300°C, volume de 

injeção de 2 µL; 

• Coluna: DB5-MS (J&W) com 30m de comprimento, diâmetro interno de 0,25 

mm, espessura do filme de 0,25 µm. Fluxo constante de 2,1 ml/min. Hélio como 

gás de arraste; 

• Programa de temperatura do forno (tabela 3). 

 

Tabela 3. Programa de temperatura do cromatógrafo 

°C/min Temperatura (°C) Tempo de 

Permanência (min.) 

Tempo 

Total (min.) 

 70 0,50  

30 90 0,50  

20 120 2,00  

8 290 13,58  

30 300 9,67 50,0 

 



 

 

 

38 

 

Os parâmetros do espectrômetro de massas são listados a seguir: 

• Temperatura da linha de transferência: 280°C; 

• Ionização: impacto de elétrons, energia de feixe de elétrons: 70 eV; 

• Modo de detecção: varredura de íons múltiplos (listados no quadro 4). 

 

Quadro 4. Lista de íons dos HPAs monitorados no espectrômetro de massas. 

HPAs 
nativos 

Massa 
Molecular 

Naftaleno 128 
Acenafteno 154 
Fluoreno 166 
Fenantreno 178 
Antraceno 178 
Metilfenantreno 192 
Fluorantreno 202 
Pireno 202 
Benzo[a]antraceno 228 
Criseno 228 
Benzo[b]fluoranteno 252 
Benzo[k]fluoranteno 252 
Benzo[e]pireno 252 
Benzo[a]pireno 252 
Perileno 252 
Indeno[1,2,3-cd]pireno 276 
Dibenzo[a,h]antraceno 278 
Benzo[g,h,i]perileno 276 

 

6.12. Quantificação 

Antes da elaboração da curva de calibração, foi realizado um teste preliminar 

para verificar a faixa de concentração de cada HPA nas amostras e foram observadas 

duas faixas: HPAs de baixa concentração, variando de zero a 100 ng/ml; e HPAs de alta 

concentração, variando de  200 a 1200 ng/ml. Para garantir a linearidade nas duas faixas 

foram elaboradas duas curvas de calibração com 6 pontos cada. Uma curva de baixa 

com os pontos 10, 20, 40, 60, 80 e 100 ng/ml e uma curva de alta com os pontos 200, 

400, 600, 800, 1000 e 1200 ng/ml.  

A quantificação foi realizada pelo método de padronização interna, empregando 

os HPAs deuterados naftaleno-d8, fenantreno-d10, pireno-d12, criseno-d12 e perileno-

d12. Foram preparadas as soluções-padrão com concentração conhecida de HPAs 

nativos, segundo os pontos das duas curvas de calibração já mencionadas, às quais 

foram fortificadas com padrões internos na concentração de 100 ppb. Após a análise da 
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curvas (cada ponto foi injetado 4 vezes), foi relacionada a razão das áreas (área dos 

padrões nativos (N)/área dos padrões internos(PI)) com a concentração.  

A linearidade corresponde a capacidade do método em fornecer resultados 

diretamente proporcionais à concentração da substância em questão, dentro de uma 

determiada faixa de concentração. Essa correlação é expressa por uma equação de reta 

chamada curva analítica (RIBANI et al., 2004). A avalição da linearidade das duas 

curvas de calibração (curva 1: 10-100 ng/mL) e (curva 2: 200-1200 ng/mL) pode ser 

observada nos Anexos 1 e 2, respectivamente. Foram encontrados valores (R2) 

superiores a 0,97 para todas as substâncias. Vale lembrar que coeficientes de correlação 

próximos de 1,0 indicam menor dispersão do cojunto de pontos experimentais e menor 

incerteza dos coeficientes de regressão estimados. A ANVISA recomenda um 

coeficiente de correlação igual a 0,99 e o INMETRO um valor acima de 0,90 (RIBANI 

et al., 2004). 

As curvas de calibração foram submetidas ao teste de Cochran, que destina-se a 

avaliar as variâncias, o que permite utilizar a curva de calibração obtida com um limite 

de confiança aceitável (95%). Os resultados indicaram que ao longo das duas faixas de 

concentração estudadas o método mostrou-se homocedástico para todos os HPAs 

individuais da curva. A distribuição dos resíduos foi analisada visualmente através da 

construção de gráficos para as duas curvas de calibração (curva 1: 10-100 ng/mL) 

(Anexo III) e (curva 2: 200-1200 ng/mL) (AnexoIV) verificando-se a distribuição dos 

resíduos para cada HPA individualmente. Os resíduos foram calculados através da 

diferença entre o valor esperado e o valor calculado pela equação da reta de regressão 

para cada ponto das curvas. A distribuição dos resíduos ocorreu dentro dos limites 

superiores (2Se) e inferiores (-2Se) dos erros padrão, indicando que o modelo linear é 

adequado para as curvas analisadas. 

Para calcular os fatores relativos de resposta (F) de cada HPA analisado, em 

relação ao respectivo HPA deuterado (PI), foram utilizadas as médias das razões das 

áreas (área N/área PI) de 4 injeções obtidas na curva de calibração. Os fatores foram 

calculados com a seguinte equação: 

F= (área PI/área N) x (Conc. PI/Conc. N) 

 

Após ter obtido um valor médio de F para cada curva, as concentrações dos 

HPAs em 100 µl de extrato foram calculadas utilizando-se a seguinte fórmula: 

Concentração Nativo= (1/F) x (área N/área PI) x Conc. PI 
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Em seguida, as concentrações obtidas em 100 µl (Conc. N x Volume Final) foram 

divididas pelo peso úmido (p.u.) e seco (p.s.) das amostras, e também pelo peso de 

gordura (p.g.), para apresentação dos resultados nessas três formas. 

 

6.13. Avaliação da recuperação 

A recuperação é definida como a proporção da quantidade de substância de 

interesse, presente ou adicionada no material analisado, que é passível de ser 

quantifacada (RIBANI et al., 2004). 

Os testes de recuperação foram feitos adicionando-se quantidades conhecidas de 

cada HPA, em diferentes níveis, nas concentrações de 10, 60, 100, 200, 600 e 1000 

ng/ml, nas alíquotas das amostras (Tabela 4). As análises deste teste foram realizadas 

em quadruplicatas. As recuperações, em percentual, foram calculadas dividindo-se o 

valor médio obtido nas replicatas pelo valor adicionado às amostras e multiplicando-se 

o resultado por 100. 

Recuperação (%) = (valor obtido (média das replicatas)/ valor adicionado) x 100. 

 
Tabela 4. Taxa de recuperação dos HPAs em porcentagem.  

Em % 
10 

ng/ml 
60 

ng/ml 
100 

ng/ml 
200 

ng/ml 
600 

ng/ml 
1000 
ng/ml 

Média 
DesvPad 

(SD) 
CV 

N 18,3 49,7 35,7 22,5 26,8 16,1 28,2 12,6 44,8 

Ac 71,7 79,1 94,5 88,6 89,5 84,9 84,7 8,18 9,66 

Fl 72,4 82,5 95,1 86,5 88,1 86,6 85,2 7,50 8,80 

Fe 78,8 85,3 93,3 88,2 85,9 89,9 86,9 4,92 5,66 

A 75,5 86,9 94,2 92,8 79,4 90,5 86,6 7,57 8,75 

MFe 93,2 97,4 90,5 92,1 91,5 95,4 93,4 2,60 2,78 

FA 102 105 97,5 93,0 101 92,2 98,5 5,13 5,21 

Pi 92,9 95,8 82,0 99,8 92,9 95,6 93,2 6,03 6,47 

BaA 113 107 112 101 108 113 109,0 4,69 4,30 

Cri 106 103 116 100 109 105 106,5 5,54 5,20 

BbFA 92,0 91,0 104 97,6 92,5 95,2 95,4 4,86 5,10 

BkFA 92,8 100 113 96,0 88,4 92,1 97,1 8,74 9,00 

BePi 89,2 90,4 106 99,5 84,4 94,0 93,9 7,78 8,28 

BaPi 93,3 97,1 112 105 98,9 107 102 6,97 6,82 

Pe 88,4 99,4 99,7 98,6 98,5 105 98,3 5,41 5,50 

Ipi 86,8 103 99,3 99,8 102 108 99,8 7,09 7,11 

DBahA 94,0 100 105 97,4 104 107 101 4,97 4,91 

BghiPe 85,2 90,6 87,5 104 90,2 92,7 91,7 6,57 7,16 

 



 

 

 

41 

Os intervalos aceitáveis de recuperação para análise de resíduos geralmente 

estão entre 70 e 120% (RIBANI et al., 2004). Os HPAs estudados, com exceção do 

naftaleno, apresentaram boa recuperação. 

 

6.14. Limite de Detecção e Limite de Quantificação 

O limite de detecção (LD) representa a menor concentração da substância em exame 

que pode ser detectada, embora não seja necessariamente quantificada, por um 

determinado procedimento analítico. Enquanto que o limite de quantificação (LQ) 

representa a menor concentração que pode ser medida da substância com exatidão e 

precisão aceitáveis, por meio de determinado método (RIBANI et al., 2004). 

O LD foi calculado como sendo correspondente à concentração que produziria um 

valor do sinal medido 3 vezes maior que o nível do ruído (relação 3:1) (Tabela 5). O 

ruído foi calculado a partir de uma corrida com amostras reais e foi considerado como 

sendo a região ao redor de cada pico de HPAs, na linha base do cromatograma. 

Como para o LD, também foi utilizada a relação sinal-ruído para o cálculo do LQ, 

considerando-se o limite de quanticação como 10 vezes a concentração do ruído 

(relação 10:1) (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Limites de detecção e quantificação do método. 

Em ng/g pu LD LQ 

Naftaleno - - 

Acenafteno 0,01 0,03 

Fluoreno 0,01 0,05 

Fenantreno 0,02 0,07 

Antraceno 0,03 0,09 

Metilfenantreno 0,03 0,10 

Fluoranteno 0,01 0,04 

Pireno 0,01 0,03 

Benzo[a]antraceno 0,02 0,07 

Criseno 0,02 0,06 

Benzo[b]fluoranteno 0,01 0,04 

Benzo[k]fluoranteno 0,01 0,05 

Benzo[e]pireno 0,01 0,04 

Benzo[a]pireno 0,02 0,07 

Perileno 0,04 0,15 

Indeno[1,2,3cd]pireno 0,01 0,04 

Dibenzoantraceno 0,01 0,05 

Benzo[ghi]perileno 0,01 0,02 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
7.1. Altura das conchas e peso dos tecidos estudados 

As alturas médias, mínimas e máximas das conchas das vieiras utilizadas para 

análise,  por fazenda marinha, são relatadas na tabela 6. As alturas das conchas entre os 

animais de Aguada, Abraãozinho e Calhau não variaram consideravelmente (intragrupo) 

uma vez que a média e a mediana ficaram bem próximas, indicando uma distribuição 

normal com pouca dispersão dos dados, e o Coeficiente de Variação (CV) ficou abaixo 

da 14% (Tabela 6). 

Tabela 6. Altura das conchas (mm). 
Fazenda n Mín. Máx. Média Mediana SD CV(%) 
ABR 35 68,0 80,0 72,9 73,0 3,22 4,42 
AGUA 33 62,0 72,0 67,6 68,0 2,31 3,42 
CALH 29 35,0 66,0 48,1 47,0 6,46 13,4 

SD – Desvio Padrão; CV – Coef. de Variação  
 

 Por outro lado, quando foi verificado se havia diferença intergrupo entre as 

amostras (ABR, AGUA e CALH), o teste F de Snedecor indicou que não houve 

homogeneidade de variâncias entre as alturas das conchas (p=0,05). E o teste t (Student) 

mostrou que houve diferença significativa entre as médias das alturas das conchas das 

três fazendas marinhas (p=0,05) (Anexo V). 

As vieiras de Calhau apresentaram tamanhos visivelmente menores em 

comparação aos animais das demais fazendas marinhas (Tabela 6). Esta disparidade de 

altura das conchas só pode ser explicada de duas maneiras: os animais de Aguada e 

Abraãozinho tiveram maior tempo de cultivo,  tempo mais extenso para crescimento e 

engorda, ou Calhau possui condição ambiental desfavorável para engorda de vieiras 

(falta de nutrientes), o que está diretamente relacionado com correntes marinhas, 

profundidade das lanternas, temperatura da água, além da fauna e flora nativa (PAZOS 

et al., 1997; LODEIROS et al., 1998). 

Um estudo de cinética de metais com N. Nodosus cultivados, que correlacionou 

idade das vieiras com concentração de Zn e Cd, relatou as seguintes alturas dos animais 

de 12 meses: mínima (45,3 mm), máxima (67,1 mm) e mediana (55,8 mm). O autor 

atribuiu o pequeno tamanho das conchas à falta de manipulação das vieiras do estudo, 

ou seja, a retirada de incrustrações das conchas dos animais e de suas respectivas 

lanternas, o que é realizado periodicamente nas fazendas marinhas do IED-BIG. Este 

procedimento evita a redução do fluxo de água no interior das lanternas e, 
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conseqüentemente, a  menor disponibilidade de alimento, a redução do nível de 

oxigênio e a concentração de produtos de excreção (GALVÃO, 2007). 

 Foi observada nítida diferença de tamanho dos músculos adutores e das gônadas 

entre os animais de diferentes fazendas marinhas (Tabela 7). Os animais de Aguada 

apresentaram músculos adutores relativamente grandes e gônadas bem desenvolvidas. 

Os de Abraãozinho, músculos relativamente grandes e gônadas médias. Os de Calhau, 

apresentaram músculos pequenos e gônadas minúsculas, não havendo gônadas 

desenvolvidas na maioria dos animais.  

 

Tabela 7. Peso fresco médio do músculo+gônadas (M+G) e das glândulas digestivas 
(GD), por indivíduo. 
 

Fazenda M+G (g) GD (g) n  

ABR 9,85 1,00 35 
 

AGUA 8,45 0,81 33 
 

CALH 1,94 0,26 29 
 

Média 6,75 0,69  
 

SD 4,22 0,38  
 

CV(%) 62,5 55,1  
 

SD – Desvio Padrão; CV = Coef. Variação 
 

 

É importante ressaltar os tamanhos das gônadas pois são indícios de que as 

diferentes fazendas marinhas continham animais em estágios variados do ciclo 

reprodutivo. Estudos relatam que a energia assimilada pela alimentação das vieiras é 

armazenada principalmente no músculo adutor e na glândula digestiva, em períodos 

não-reprodutivos. Durante a gametogênese, os nutrientes podem ser transferidos da 

glândula digestiva (principalmente lipídios) e do músculo adutor (carboidratos e 

proteínas) para produção das membranas celulares dos gametas e para constituirem a 

reserva energética dos ovócitos (vitelo), período em que as gônadas aumentam de 

tamanho acentuadamente (PAZOS et al., 1997; LODEIROS et al., 2001; PALACIOS et 

al., 2007). No entanto, quando os animais estão em ambiente propício para engorda 

(abundância de alimento) esta mobilização de energia não ocorre, sendo o gasto 

energético reprodutivo sustentado diretamente pela alimentação (RACOTTA et al., 

2003; PALACIOS et al., 2005; PALACIOS et al., 2007).  
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Norum et al. (2005) estudaram a influência do sexo, da espécie e do ciclo 

reprodutivo no monitoramento de elementos-traço em duas espécies dióicas de 

pectinídeos, a saber: spiny scallops (Chlamys hastata) e Pacific scallops (vieiras 

híbridas de duas espécies Patinopecten yessoensis e Patinopecten caurinus). Os 

resultados mostraram que o peso seco das gônadas aumentou 95% e 286%, e que o peso 

dos músculos adutores diminuiu 23% e 25%, respectivamente, entre o período não-

reprodutivo e o período de pré-liberação dos gametas. Por outro lado, brânquias, manto, 

rins e demais tecidos permaneceram com peso relativamente constantes ao longo de 

todo o ciclo reprodutivo. 

No mesmo estudo, foi observado um padrão para a varição dos níveis dos 

elementos-traço nas gônadas durante o ciclo reprodutivo. Verificou-se que os níveis das 

gônadas aumentaram do período não-reprodutivo para o de pré-liberação, e diminui 

novamente após a eliminação dos gametas. Portanto, é um forte indício de que houve 

acúmulo de metais nas gônadas durante a gametogênese e subseqüente perda após a 

liberação dos gametas (NORUM et al., 2005).  

Por estas razões a análise de músculo+gônadas se faz necessária, não só pela 

importância toxicólógica, por se tratar de parte comestível das vieiras, mas também pela 

tentativa de se evitar medições equivocadas dos poluentes biodisponíveis nesses 

animais. No mesmo sentido, é importante medir os nívieis de xenobióticos também nas 

glândulas digestivas, que em contraste com o músculo adutor, é considerando o tecido 

onde ocorre maior acúmulo de gordura (destino final de poluentes lipossolúveis). Da 

mesma maneira, é aconselhável o monitoramento de vieiras no mesmo período do ciclo 

reprodutivo para que a comparação dos níveis de poluentes seja possível em estudos de 

tendência da carga corpórea ao longo do tempo. 
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7.2. Teores de gordura e água das amostras 

Os teores de gordura encontrados (Tabela 8) nas amostras de músculo+gônadas 

deste trabalho (0,88 a 1,38%) estão abaixo dos valores encontrados para músculo 

sozinho (2,5 a 4%) no pectinídeo Pecten maximus (PAZOS et al., 1997). Mas ficou na 

mesma faixa encontrada em músculo sozinho (0,83 a 1,11%) na vieira Nodipecten 

subnodosus (PALACIOS et al., 2005). Tais variações podem ocorrer devido a diferença 

entre espécies, todavia, pela presença de gônadas desenvolvidas, era esperado um maior 

teor de gordura nas vieiras de Abraãozinho e Aguada. O acúmulo de gordura nas 

gônadas femininas durante a gametogênese é um processo bastante relatado em 

pectinídeos (PAZOS et al., 1997; LODEIROS et al., 2001; RACOTTA et al., 2003; 

PALACIOS et al., 2005).  

 

Tabela 8. Teor de gordura das amostras  

Amostra % Gordura   mg gordura/g p.u. Amostra % Gordura   mg gordura/g p.u. 
ABR 2A 0,88 8,85 CALH M1 1,19 11,9 
ABR 5A 0,89 8,87 CALH M2 1,01 10,1 
ABR 6A 1,10 11,0 CALH M3 1,00 9,99 
ABR 7A 0,90 8,97 CALH M4 1,08 10,8 
ABR 5B 1,38 13,8 Média 1,07 10,7 
ABR 8A 0,89 8,93 SD 0,09 0,88 
ABR 9B 1,10 11,0 CV(%) 8,18 8,21 
Média 1,02 10,2    
SD 0,19 1,87 Média* 1,06 10,6 
CV(%) 18,4 18,3 SD* 0,17 1,66 
   CV(%)* 15,7 15,7 
AGUA 1B 0,90 8,99    
AGUA 2B 0,90 8,96    
AGUA 3B 1,10 11,0    
AGUA 4A 1,00 9,97    
AGUA 5A 1,30 13,0 ABR D1 22,1 221 
AGUA 6A 1,30 13,0 AGUA D1 12,7 127 
AGUA 7A 0,90 8,96 CALH D1 2,97 29,7 
AGUA 8A 1,29 12,9 Média** 12,6 126 
Média 1,09 10,8 SD** 9,57 95,7 
SD 0,19 1,88 CV(%)** 76,0 76,0 
CV(%) 17,2 17,4    

* Total M+G; **Total GD; SD = Desvio Padrão; CV = Coef. Variação 
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Semelhantemente, é curioso observar que o teor de gordura do músculo+gônadas 

das vieiras de Calhau, cujas gônadas eram ausentes ou incipientes, está na mesma faixa 

dos animais das outras fazendas, que apresentaram gônadas desenvolvidas e deveriam 

conter maior teor.  

Em relação ao conteúdo de gordura das glândulas digestivas, as variações 

percentuais, em decorrência de mudanças sazonais (status reprodutivo), encontradas na 

literatura foram: 24,0-58,4% em Pecten maximus (PAZOS et al., 1997) e 5,2-30,2% em 

Nodpecten subnodosus (PALACIOS et al., 2005). Mais uma vez o teor de gordura de N. 

nodosus deste estudo se assemelhou ao perfil encontrado em N. subnodosus. 

Com o objetivo de comparar os resultados relativos a peso úmido com os 

relativos a peso seco da literatura, foi determinado o teor de água em quatro amostras e 

o valor médio foi usado para a transformação dos resultados. Os teores de água não 

variaram significantemente entre as diferentes amostras (CV=1,23%) (tabela 9). 

Tabela 9. Teor de água das amostras 

Amostra % de água SD CV(%) 

ABR 7A 76,9   

AGUA 4A 78,1   

CALH M1 79,2   

AGUA 5A 77,7   

 Média 78,0 0,96 1,23 
   SD = Desvio Padrão; CV = Coef. Variação 

Os achados deste estudo estão na mesma faixa das porcentagens relatadas para 

N. nodosus (71-75%) (RACOTTA et al., 2003) e P. Maximus (73-77%) (PAZOS et al., 

1997). 
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7.3. Níveis de HPAs das amostras 

7.3.1. HPAs individuais  

O teste de recuperção com padrão interno mostrou que a recuperação do 

naftaleno não foi satisfatória. Por ser um HPA muito volátil, foi perdido nas estapas de 

evaporação do método e foi desconsiderado em nossas análises. 

As sete amostras de músculo+gônadas de Abraãozinho mostraram níveis 

semelhantes de HPAs totais, com nível máximo de 32,9 ng/g p.u., mínimo de 28,0 ng/g 

p.u., tendo como média 30 ng/g p.u. Conforme esperado, houve baixa variação entre os 

resultados (CV=6,63%), uma vez que são amostras de uma mesma fazenda marinha e 

devem apresentar níveis semelhantes de contaminação (Tabela 10). 

As concentrações individuais de HPAs das amostras desta fazenda marinha 

apresentaram um perfil bem definido, com seis substâncias em destaque. Os HPAs com 

maiores níveis, em média das sete amostras, foram FA (7,91 ng/g p.u.), Fe (6,85 ng/g 

p.u.), MeFe (4,17 ng/g p.u.), Pi (4,04 ng/g p.u.), Cri (2,59 ng/g p.u.) e BaA (2,09 ng/g 

p.u.). As demais substâncias não ultrapassaram 1,00 ng/g peso úmido (Tabela 10).  

 

Tabela 10. Concentração de HPAs nas amostras de Abraãozinho. 

Fazenda Marinha Abraãozinho (ng/g p.u.)  

HPA ABR 

2A 

ABR 5A ABR 5B ABR 6A ABR 7A ABR 8A ABR 9B Média SD CV(%) 

Ac 0,10 0,10 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,07 0,02 28,6 
Fl 0,51 0,32 0,63 0,35 0,40 0,36 0,33 0,42 0,12 28,6 
Fe 7,16 7,09 8,97 6,10 6,29 6,03 6,30 6,85 1,04 15,2 
A 0,31 0,30 0,27 0,31 0,18 0,27 0,26 0,27 0,04 14,8 
MeFe 4,08 4,79 4,85 3,61 4,02 3,93 3,91 4,17 0,47 11,3 
FA 7,03 9,37 6,98 8,05 7,54 7,13 9,27 7,91 1,03 13,0 
Pi 3,60 4,70 3,43 4,13 3,98 3,80 4,64 4,04 0,49 12,1 
BaA 1,69 2,11 2,25 2,43 1,83 2,13 2,19 2,09 0,25 12,0 
Cri 2,32 2,50 2,71 3,10 2,25 2,59 2,67 2,59 0,28 10,8 
BbFA 0,32 0,25 0,50 0,33 0,29 0,30 0,38 0,34 0,08 23,5 
BkFA 0,12 0,12 0,16 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,01 7,69 
BePi 0,23 0,42 0,26 0,33 0,18 0,34 0,24 0,28 0,08 28,6 
BaPi 0,10 0,09 0,09 0,11 0,14 0,14 0,10 0,11 0,02 18,2 
Pe 0,48 0,63 0,57 0,60 0,68 0,72 0,60 0,61 0,08 13,1 
Ipi 0,04 0,08 0,07 0,06 0,10 0,07 0,05 0,07 0,02 28,6 
DBahA <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,00 0,00 - 
BghiPe 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04 0,01 25,0 
TOTAL 28,1 32,9 31,8 29,8 28,2 28,0 31,1 30,0 1,99  6,63 

SD – Desvio Padrão; LD (DBahA)= 0,01 ng/g p.u. 
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Na tabela 11, podemos verificar a participação percentual de cada HPA em 

relação ao total. As substâncias predominantes foram os de 3 e 4 anéis aromáticos. Vale 

ressaltar que foi baixa a participação percentual das substâncias com maior peso 

molecular (5 e 6 anéis), mais importantes toxicologicamente, totalizando cerca de 5% da 

carga de HPAs. Os níveis de BaPi, por exemplo, variaram entre 0,26 e 0,50% e não foi 

detectado DBahA. Por outro lado, Fe, MeFe, FA, Pi, BaA e Cri (3 e 4 anéis) somaram 

mais de 90% do total de HPAs. 

 

Tabela 11. Percentual de cada HPA no somatório das concentrações individuais (HPAs 

Total), nas amostras de Abraãozinho.  

HPAs (%) Anéis 2A 5A 5B 6A 7A 8A 9B Média 

Ac 3 0,35 0,29 0,20 0,18 0,21 0,17 0,15 0,22 

Fl 3 1,82 0,98 1,99 1,19 1,42 1,30 1,06 1,39 

Fe 3 25,5 21,5 28,2 20,5 22,4 21,5 20,2 22,8 

A 3 1,12 0,91 0,84 1,03 0,65 0,95 0,83 0,90 

MeFe 3 14,5 14,5 15,2 12,1 14,3 14,0 12,6 13,9 

FA 4 25,0 28,5 21,9 27,1 26,8 25,4 29,8 26,3 

Pi 4 12,8 14,3 10,8 13,9 14,1 13,5 14,9 13,5 

BaA 4 6,01 6,42 7,08 8,16 6,50 7,61 7,03 6,97 

Cri 4 8,23 7,59 8,51 10,4 7,99 9,22 8,57 8,65 

BbFA 5 1,15 0,77 1,56 1,12 1,04 1,08 1,23 1,14 

BkFA 5 0,41 0,37 0,49 0,47 0,48 0,50 0,41 0,45 

BePi 5 0,81 1,28 0,81 1,10 0,63 1,23 0,76 0,95 

BaPi 5 0,36 0,26 0,28 0,37 0,50 0,49 0,31 0,37 

Pe 5 1,71 1,92 1,79 2,00 2,42 2,55 1,92 2,05 

Ipi 6 0,15 0,24 0,23 0,21 0,36 0,27 0,16 0,23 

DBahA 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 

BghiPe 6 0,12 0,10 0,13 0,17 0,22 0,18 0,13 0,15 

 

Na figura 8, é dado o perfil de HPAs de Abraãozinho, segundo a média das 

porcentagens das sete amostras de músculo+gônadas analisadas desta fazenda marinha. 
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Figura 8. Perfil de HPAs de Abraãozinho em amostras de músculo+gônadas (n=7). 

 

As oito amostras de músculo+gônadas de Aguada mostraram níveis semelhantes 

de HPAs totais, com nível máximo de 34,2 ng/g p.u., mínimo de 20,9 ng/g p.u., tendo 

como média 28,8 ng/g p.u. A variação entre os resultados foi um pouco maior em 

comparação às demais fazendas marinhas, com desvio padrão de 4,52 e coeficiente de 

variação de 15,7 (Tabela 12). Entretanto, a variação ocorreu dentro de um nível 

aceitável (<20%), por se tratar de análises em níveis de traços (ANVISA, 2003). 

As concentrações individuais de HPAs nas amostras desta fazenda marinha 

resultaram em destaque para seis substâncias. Os HPAs com maiores níveis, segundo a 

média das oito amostras, foram FA (8,59 ng/g p.u.), Fe (5,87 ng/g p.u.), Pi (4,40 ng/g 

p.u.), MeFe (3,56 ng/g p.u.), Cri (2,24 ng/g p.u.), BaA (1,98 ng/g p.u.). As demais 

substâncias não ultrapassaram 1,00 ng/g peso úmido (Tabela 12).  
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Tabela 12. Concentração de HPAs nas amostras de Aguada. 

Fazenda Marinha Aguada (ng/g p.u.)  

HPAs AGUA 1B AGUA 2B AGUA 3B AGUA 4A AGUA 5A AGUA 6A AGUA 7A AGUA 8A Média SD CV(%) 

Ac 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,04 0,10 0,06 0,02 33,3 
Fl 0,41 0,32 0,42 0,42 0,39 0,44 0,29 0,31 0,38 0,06 15,8 
Fe 6,95 6,16 6,45 5,79 6,32 5,88 4,88 4,55 5,87 0,80 13,6 
A 0,28 0,27 0,28 0,29 0,29 0,29 0,20 0,16 0,26 0,05 19,2 
MeFe 4,18 3,76 3,91 3,45 3,95 3,52 2,88 2,84 3,56 0,49 13,8 
FA 10,9 10,3 9,69 7,48 9,23 7,98 7,37 5,76 8,59 1,74 20,3 
Pi 5,35 5,12 4,86 4,00 4,79 4,25 3,71 3,08 4,40 0,77 17,5 
BaA 2,16 2,15 2,10 1,99 2,27 1,98 1,65 1,53 1,98 0,26 13,1 
Cri 2,46 2,43 2,34 2,43 2,63 2,37 1,72 1,52 2,24 0,39 17,4 
BbFA 0,30 0,29 0,25 0,36 0,34 0,35 0,20 0,23 0,29 0,06 20,7 
BkFA 0,09 0,09 0,11 0,14 0,13 0,14 0,08 0,09 0,11 0,02 18,2 
BePi 0,20 0,17 0,20 0,28 0,20 0,24 0,14 0,15 0,20 0,05 25,0 
BaPi 0,06 0,06 0,07 0,10 0,10 0,10 0,05 0,08 0,08 0,02 25,0 
Pe 0,73 0,54 0,65 0,68 0,80 0,82 0,43 0,44 0,64 0,15 23,4 
Ipi 0,06 0,06 0,06 0,08 0,10 0,10 0,05 0,06 0,07 0,02 28,6 
DBahA <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,00 0,00 - 
BghiPe 0,04 0,03 0,04 0,05 0,07 0,06 0,04 0,04 0,05 0,01 20,0 
TOTAL=  34,2 31,9 31,5 27,6 31,7 28,6 23,7 20,9 28,8 4,52 15,7 

SD – Desvio Padrão; LD (DBahA)= 0,01 ng/g p.u. 

 

Na tabela 13, é apresentada a participação percentual de cada HPA em relação 

ao total. Destacaram-se as substâncias de 3 e 4 anéis aromáticos. O somatório do 

percentual das substâncias mais importantes toxicologicamente (5 e 6 anéis) apresentou 

pequeno valor, ficando abaixo de 5% da carga total. Os níveis de BaPi variaram entre 

0,18 e 0,40% e não foi detectado DBahA. Por outro lado, Fe, MeFe, FA, Pi, BaA e Cri 

(3 e 4 anéis) somaram mais de 90% do total de HPAs. 
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Tabela 13. Percentual de cada HPA no somatório das concentrações individuais (HPAs 

Total), nas amostras de Aguada. 

HPAs (%) Anéis 1B 2B 3B 4A 5A 6A 7A 8A Média 

Ac 3 0,15 0,17 0,17 0,23 0,17 0,20 0,17 0,48 0,22 

Fl 3 1,21 1,00 1,33 1,51 1,24 1,54 1,23 1,48 1,32 

Fe 3 20,3 19,3 20,5 21,0 20,0 20,6 20,6 21,7 20,5 

A 3 0,81 0,84 0,87 1,06 0,91 1,01 0,86 0,74 0,89 

MeFe 3 12,2 11,8 12,4 12,5 12,5 12,3 12,1 13,6 12,4 

FA 4 31,8 32,5 30,8 27,1 29,1 27,9 31,0 27,5 29,7 

Pi 4 15,6 16,1 15,5 14,5 15,1 14,9 15,6 14,7 15,2 

BaA 4 6,32 6,76 6,67 7,22 7,17 6,92 6,95 7,30 6,91 

Cri 4 7,20 7,62 7,43 8,81 8,31 8,29 7,25 7,26 7,77 

BbFA 5 0,88 0,91 0,78 1,32 1,07 1,22 0,83 1,10 1,01 

BkFA 5 0,27 0,29 0,35 0,49 0,41 0,48 0,34 0,44 0,38 

BePi 5 0,60 0,54 0,63 1,02 0,63 0,82 0,60 0,71 0,69 

BaPi 5 0,18 0,18 0,22 0,38 0,31 0,35 0,23 0,40 0,28 

Pe 5 2,14 1,71 2,08 2,46 2,53 2,86 1,81 2,09 2,21 

Ipi 6 0,17 0,19 0,19 0,30 0,31 0,36 0,23 0,27 0,25 

DBahA 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BghiPe 6 0,10 0,10 0,11 0,19 0,22 0,19 0,18 0,21 0,16 

 

Na figura 9, o perfil de HPAs de Aguada pode ser observado, segundo a média 

percentual das oito amostras de músculo+gônadas analisadas desta fazenda marinha. 

 

 

Figura 9. Perfil de HPAs de Aguada em amostras de músculo+gônadas (n=8). 
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As quatro amostras de músculo+gônadas de Calhau mostraram níveis 

semelhantes de HPAs totais, com nível máximo de 23,1 ng/g p.u., mínimo de 19,9 ng/g 

p.u., tendo como média 21,8 ng/g p.u. Conforme esperado, houve pouca variação entre 

os resultados (CV=6,8%), uma vez que são amostras de uma mesma fazenda marinha 

que devem apresentar níveis semelhantes de contaminação (Tabela 14). 

Seis HPAs se destacaram, nas amostras desta fazenda marinha, com os maiores 

níveis individuais, a saber: FA (5,99 ng/g p.u.), Fe (4,55 ng/g p.u.), Pi (3,17 ng/g p.u.),  

MeFe (2,77 ng/g p.u.), Cri (1,78 ng/g p.u.), BaA (1,56 ng/g p.u.). As demais substâncias 

não ultrapassaram 1,00 ng/g peso úmido (Tabela 14).  

 

Tabela 14. Concentração de HPAs nas amostras de Calhau. 

Fazenda Marinha Calhau (ng/g p.u.)  

HPAs CALH M1 CALH M2 CALH M3 CALH M4 Média SD CV(%) 

Ac 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,01 25,0 

Fl 0,29 0,27 0,29 0,23 0,27 0,03 11,1 

Fe 4,64 4,62 4,31 4,61 4,55 0,16 3,52 

A 0,22 0,19 0,20 0,18 0,20 0,02 10,0 

MeFe 2,76 2,86 2,62 2,86 2,77 0,11 3,97 

FA 6,67 6,52 5,08 5,70 5,99 0,74 12,4 

Pi 3,43 3,39 2,81 3,05 3,17 0,30 9,46 

BaA 1,63 1,60 1,52 1,47 1,56 0,08 5,13 

Cri 1,77 1,85 1,80 1,69 1,78 0,06 3,37 

BbFA 0,31 0,26 0,26 0,23 0,27 0,03 11,1 

BkFA 0,15 0,13 0,12 0,11 0,13 0,02 15,4 

BePi 0,22 0,16 N.A. 0,29 0,22 0,07 31,8 

BaPi 0,23 0,17 0,13 0,15 0,17 0,04 23,5 

Pe 0,57 0,52 0,59 0,56 0,56 0,03 5,36 

Ipi 0,14 0,10 0,08 0,08 0,10 0,03 30,0 

DBahA <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,00 0,00 - 

BghiPe 0,09 0,07 0,06 0,06 0,07 0,01 14,3 

TOTAL=  23,1 22,8 19,9 21,3 21,8 1,48 6,8 

SD – Desvio Padrão; LD (DBahA)= 0,01 ng/g p.u. 

 

Na tabela 15, é observada a participação percentual de cada HPA em relação ao 

total. Houve a predominância dos compostos de 3 e 4 anéis aromáticos. O somatório do 

percentual dos compostos mais importantes toxicologicamente, com maior peso 

molecular (5 e 6 anéis), foi de apenas 7% da carga total. Os níveis de BaPi variaram 

entre 0,65 e 0,98% e não foi detectado DBahA. Por outro lado, Fe, MeFe, FA, Pi, BaA e 

Cri (3 e 4 anéis) somaram mais de 90% do total de HPAs. Todavia, as amostras de 
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Calhau apresentaram teor percentual maior de Pe e BbFA (compostos de 5 anéis 

aromáticos), em relação às demais fazendas marinhas. 

 

Tabela 15. Percentual de cada HPA no somatório das concentrações individuais (HPAs 

Total), nas amostras de Calhau. 

HPAs (%) Anéis M1 M2 M3 M4 Média 

Ac 3 0,15 0,16 0,25 0,22 0,20 

Fl 3 1,26 1,20 1,45 1,06 1,24 

Fe 3 20,0 20,3 21,7 21,6 20,9 

A 3 0,96 0,85 0,99 0,84 0,91 

MeFe 3 11,9 12,6 13,1 13,4 12,8 

FA 4 28,8 28,7 25,5 26,7 27,4 

Pi 4 14,8 14,9 14,1 14,3 14,5 

BaA 4 7,05 7,05 7,62 6,90 7,15 

Cri 4 7,66 8,11 9,03 7,94 8,19 

BbFA 5 1,32 1,16 1,31 1,10 1,22 

BkFA 5 0,66 0,56 0,59 0,54 0,59 

BePi 5 0,96 0,70 N.A. 1,37 1,01 

BaPi 5 0,98 0,75 0,65 0,70 0,77 

Pe 5 2,47 2,30 2,98 2,65 2,60 

Ipi 6 0,59 0,45 0,40 0,37 0,45 

DBahA 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BghiPe 6 0,38 0,30 0,31 0,26 0,31 

 

 

Na figura 10, é apresentado o perfil de HPAs de Calhau, segundo a média das 

porcentagens das quatro amostras de músculo+gôanadas analisadas desta fazenda 

marinha. 

 



 

 

 

54 

 

Figura 10. Perfil de HPAs de Calhau em amostras de músculo+gônadas (n=4). 

 

É evidente a semelhança dos perfis de HPAs individuais, entre as amostras de 

músculo+gônadas, das três fazendas marinhas analisadas, quando as apresentamos 

juntamente no mesmo gráfico (Figura  11). 

 

 

Figura 11. Perfil de HPAs individuais em amostras de músculo+gônadas por fazenda 

marinha. 

 

Sabendo-se da maior afinidade por gordura dos HPAs de maior peso molecular, 

as amostras de glândulas digestivas foram analisadas tendo em vista que são os tecidos 

das vieiras onde ocorre armazenagem de gordura (maior teor de lipídos). 
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As amostras de glândulas digestivas mantiveram o perfil encontrado nas 

amostras de músculo+gônadas com a predominância dos compostos de 3 e 4 anéis 

aromáticos sobre os de 5 e 6 anéis. Porém, os HPAs com maior peso molecular, que 

representavam cerca de 5-7% do total em amostras de músculo+gônadas, em amostras 

de glândula digestiva representam entre 10 e 16% do total. Dentre os mais pesados, 

destacam-se o Pe (3,41- 7,65%) e o BaP (1,85- 2,04%)  com as maiores participações 

percentuais. Em valor absoluto de concentração, o Pe não ultrapassou 8,5 ng/g p.u. e o 

BaP foi inferior a 3 ng/g p.u. nas amostras de glândula digestiva, indicando baixo nível 

de contaminação (Tabela 16).  

 

Tabela 16. Concentração e percentual de cada HPA em amostras compostas de 

glândula digestiva. 

Glândulas Digestivas (ng/g p.u.) 

HPAs CALH D1 % AGUA D1 % ABR D1 % 

Ac 0,18 0,2 0,15 0,3 0,45 0,30 

Fl 0,85 0,8 1,04 1,7 2,79 1,91 

Fe 17,4 17,2 11,0 18,2 24,8 16,9 

A 1,09 1,08 0,84 1,39 2,75 1,87 

MeFe 11,3 11,2 7,84 13,0 28,5 19,5 

FA 29,1 28,8 14,4 23,8 33,4 22,8 

Pi 15,6 15,4 7,17 11,8 12,6 8,60 

BaA 7,61 7,53 3,32 5,49 7,58 5,17 

Cri 7,94 7,85 4,78 7,90 13,9 9,46 

BbFA 0,76 0,75 0,76 1,26 2,20 1,50 

BkFA 0,95 0,94 0,97 1,60 2,27 1,55 

BePi 1,13 1,12 1,28 2,11 2,48 1,69 

BaPi 2,07 2,04 1,22 2,01 2,71 1,85 

Pe 3,44 3,41 4,63 7,65 8,50 5,80 

Ipi 0,34 0,34 0,74 1,22 1,04 0,71 

DBahA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BghiPe 1,24 1,23 0,38 0,63 0,61 0,42 

TOTAL = 101 100 60,5 100 147 100 

 

A grande variação entre os níveis dos HPAs individuais nas amostras de 

glândula digestiva pode ser explicado pela ampla variação do teor de gordura destas 

amostras, entre as diferentes fazendas marinhas (CV=76%), conforme já discutido 

anteriormente (Tabela 8).  
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O teste F de Snedecor indicou que não houve homogeneidade de variâncias entre 

os HPAs totais das amostras ABR D1 e AGUA D1, nem entre CALH D1 e AGUA D1. 

Todavia houve homogeneidade de variâncias entre as amostras de ABR D1 e CALH D1 

(p=0,05) (Anexo VI). No entanto, apesar de variarem as proporções os perfis continuam 

semelhantes (Figura 12). 

 

Figura 12. Perfil de HPAs individuais em amostras de glândulas digestivas por fazenda 

marinha. 

Ao se comparar os perfis individuais dos HPAs das figuras 12 (glândula 

digestiva) e 11 (músculo+gônadas), pode-se constatar que são semelhantes, e que não 

houve diferença de perfis entre os tecidos distintos. 
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7.3.2. HPAs totais 

Os níveis de HPAs totais, encontrados em músculo+gônadas (M+G) de vieiras 

originadas de fazendas marinhas da Baía de Ilha Grande, podem ser observados na 

figura 13. O teste F de Snedecor indicou que houve homogeneidade de variâncias entre 

os HPAs totais das 3 fazendas marinhas (p=0,05). No entanto, o test t (Student) mostrou 

que houve diferença significativa entre as médias de HPAs totais de ABR e CALH, e da 

mesma forma entre AGUA e CALH. E não houve diferença significativa entre ABR e 

AGUA (p=0,05) (Anexo VII). 

 

 

Figura 13. HPAs totais (Σ médias individuais) em amostras de músculo+gônadas. 

 

As fazendas que continham animais com tamanhos maiores (Abraãozinho e 

Aguada) apresentaram níveis mais altos e semelhantes de contaminação (30 e 28,8 ng/g 

p.u., respectivamente) em contraste com as vieiras de Calhau (21,8 ng/g p.u.), havendo 

uma correlção linear positiva entre tamanho de concha e concentração das amostras 

(Figura 14). 
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Figura 14. Correlação entre tamanhos dos animais e concentrações de HPAs totais. 

 

Um estudo com mexilhões da Baía de Marmara, região com baixo nível de 

poluição (Turquia), relatou nível médio de 19,2 ng/g e nível máximo de 31,3 ng/g (em 

peso úmido), em relação a concentração total de HPAs (Σ16 substâncias da lista EPA + 

BePi) (TELLI-KARAKOÇ et al., 2002). Tais níveis são semelhantes aos encontrados 

neste estudo, quando calculamos o nível de HPAs totais excluindo o MeFe (que não foi 

analisado pelo estudo citado): 19,0 – 25,8 ng/g (p.u).  

Para fim de comparação, os resultados deste trabalho foram transformandos de 

peso úmido (p.u.) para peso seco (p.s.). O MeFe e o BePi foram retirados do somatório 

pois não foram analisados pelos estudos citados a seguir. As concentrações médias 

totais encontradas foram as seguintes: 86,4 ng/g (CALHAU), 109 ng/g 

(ABRAÃOZINHO) e 115 ng/g (AGUADA).  

Em estudo recente no Brasil, com mexilhões Perna perna, realizado na região da 

Baía de Guanabara (Σ 16 HPAs da lista EPA, em peso seco) , foram relatados níveis de 

31,7 ng/g para Itaipú (praia oceânica de Niterói), 57,4 ng/g abaixo da Ponte Rio-Niterói 

e 64,8 ng/g em mexilhões da Ilha Água (próxima a Ilha do Governador). Também foram 

calculadas as concentrações de HPAs totais levando em conta substâncias alquiladas, 

num total de 34 HPAs, obtendo-se os seguintes resultados para os mesmos locais: 106,5 

ng/g (Itaipú), 260,8 ng/g (Ponte Rio-Niterói) e 354 ng/g (Ilha Água) (FRANCIONE et 

al., 2007a). 

É importante ressaltar que os mexilhões de Itaipú e da ponte foram encontrados 

naturalmente na região enquanto que os animais da Ilha Água (nenhum mexilhão foi 

encontrado neste local) foram retirados de Itaipú e transplantados para este lugar, sendo 
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analisado após 1 mês. Portanto, a concentração encontrada para os animais da região 

interior da Baía de Guanabara (Ilha Água) não retrata a carga de HPAs incorporada 

durante a vida do mexilhão, mas apenas aquela incorporada durante o período em que 

esteve nesssa região, o que explica o nível relativamente baixo de HPAs. Excetuando-se 

as diferenças entre espécies, outra provável explicação para disparidade entre resultados 

são as diferenças sazonais determiandas pelas coletas dos animais em variadas estações 

do ano, nos diferentes trabalhos. Todavia, a diferença maior deve estar no perfil de 

HPAs alquilados característicos da Baía de Guanabara. 

Em estudo semelhante no Rio de Janeiro (FRANCIONE et al., 2007b), cujos 

resultados detectaram variações sazonais (entre inverno e verão), nas concentrações de 

HPAs totais (Σ 16 da lista EPA) em amostras de mexilhões P. Perna, foram relatados os 

seguintes níveis (em peso seco):  

- Praia Vermelha (inverno: 91 ng/g, verão: 64 ng/g);  

- Itaipú (inverno: 103 ng/g , verão: 63 ng/g ); 

- Parcel dos Burros, próximo a Ilha do Governador (inverno:74 ng/g , verão:84 ng/g ); 

- Ponte Rio-Niterói (inverno: 77 ng/g , verão: 120 ng/g ); 

- Marina da Glória (inverno: 181 ng/g , verão 194 ng/g ); 

 Entretanto, quando são consideradas as concentrações dos HPAs alquilados os 

níveis sobem drasticamente, condizendo com a poluição conhecida da Baía de 

Guanabara: 

- Praia Vermelha (inverno: 414 ng/g , verão: 379 ng/g ); 

- Itaipú (inverno: 275 ng/g , verão: 181 ng/g ); 

- Parcel dos Burros (inverno: 368 ng/g , verão: 658 ng/g ); 

- Ponte Rio-Niterói (inverno: 525 ng/g , verão: 738 ng/g ); 

- Marina da Glória (inverno: 1280 ng/g , verão: 1225 ng/g ); 
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Tendo em vista que o teor de gordura do músculo+gônada é bem menor do que o 

das glândulas digestivas, onde ocorre acúmulo de lipídio nas vieiras, e sabendo que os 

poluentes de interesse são lipossolúveis, verificamos os níveis de HPAs nas glândulas 

digestivas (Figura 15). 

 

 

Figura 15. HPAs totais em amostras de glândulas digestivas (em ng/g peso úmido). 

 

 

Os níveis das amostras de glândulas digestivas (60,5 a 147 ng/g p.u.) se 

mostraram elevados em comparação às amostras de músculo+gônadas (21,8 a 30,0 ng/g 

p.u.), conforme o esperado. Todavia, os perfis se apresentaram diferentes. AGUA D1 

(60,5 ng/g p.u.) apresentou nível de HPAs totais bem menor do que ABR D1 (147 ng/g 

p.u.), amostra com características semelhantes (Figura 15).  

Entretanto, quando comparamos as concentrações em relação a peso de gordura, 

as duas fazendas marinhas apresentam níveis similares. O nível mais elevado de HPAs 

totais da amostra CALH D1, em relação às demais amostras de glândulas digestivas, é 

explicado pelo menor teor de gordura dessa amostra (Figura 16). 
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Figura 16. HPAs totais em amostras de glândulas digestivas (em ng/g peso de gordura). 
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7.4. Identificando a origem dos HPAs 

Geralmente é aceito que entre HPAs de origem pirolítica ocorre predominância 

das substâncias de alta massa molecular (4-6 anéis aromáticos) sobre as de baixa massa 

molecular (2-3 anéis). E que, por outro lado, o perfil de HPAs do petróleo (óleo cru ou 

produtos refinados leves) têm o predomínio das substâncias de menor peso molecular, 

com a presença de penta- e hexa-aromáticos apenas em níveis traço. Portanto, o perfil 

de HPAs das amostras pode servir como uma impressão digital (fingerprint) do 

processo de origem. Razões entre HPAs individuais são muito utilizadas nesse sentido, 

sendo Fe/A e FA/Pi as mais comuns (BAUMARD et al., 1999; GUINAN et al., 2001; 

PICCARDO et al., 2001;TELLI-KARAKOÇ et al., 2002; FRANCIONE et al., 2007a; 

FRANCIONE et al., 2007b).  

O motivo do uso dessas duas correlações ocorre pelo fato de que a petrogênese 

favorece a formação de HPAs termodinamicamente mais estáveis, enquanto a pirólise 

em altas temperaturas gera os compostos menos estáveis.  Entre os HPAs com três anéis 

aromáticos, o fenantreno (Fe) é mais estável termodinamicamente do que o antraceno 

(A). A pirólise de matéria orgânica, em temperaturas muito elevadas, gera perfil de 

HPAs caracterizado por um baixo Fe/A (<10), enquanto a lenta maturação do petróleo, 

em baixas temperaturas, leva a valores muito elevados de Fe/A (>25). 

Semelhantemente, o fluorantreno (FA) é menos estável termodinamicamente do que o 

pireno (Pi) e a prevalência de FA sobre Pi é característico de origem pirolítica 

(FA/Pi>1). Enquanto que em HPAs derivados do petróleo o Pi é mais abundante do que 

FA (BAUMARD et al., 1999; GUINAN et al., 2001).  

Os valores de Fe/A e FA/Pi são apresentados separadamente, por fazenda 

marinha, na tabela 17. Os índices calculados foram baseados nas concentrações 

apresentadas em ng/g p.u. Os resultados obtidos, caracterizados por Fe/A> 20, 

FA/Pi>1,8 apontam para origem mista dos HPAs encontrados nas amostras das 

fazendas coletadas.  



 

 

 

63 

 

Tabela 17. Índices de origem de HPAs das amostras de músculo+gônadas por fazenda 

marinha. 

Amostra Fe/A FA/Pi 
CALH M1 20,9 1,94 
CALH M2 23,8 1,92 
CALH M3 22,0 1,81 
CALH M4 25,6 1,87 
AGUA 1B 25,1 2,03 
AGUA 2B 23,1 2,02 
AGUA 3B 23,4 1,99 
AGUA 4A 19,8 1,87 
AGUA 5A 21,9 1,93 
AGUA 6A 20,5 1,88 
AGUA 7A 24,0 1,99 
AGUA 8A 29,2 1,87 
ABR 2A 22,7 1,95 
ABR 5A 23,7 1,99 
ABR 5B 33,7 2,03 
ABR 6A 20,0 1,95 
ABR 7A 34,4 1,90 
ABR 8A 22,6 1,88 
ABR 9B 24,4 2,00 

 

As fontes pirolíticas prováveis para a região da Baía de Ilha Grande seriam 

queimadas em áreas verdes, queima de combustíveis do constante tráfego de 

embarcações, além do deságue de esgotos industriais e redes de águas pluvias oriundas 

de Paraty e Angras dos Reis. Enquanto as possíveis fontes petrogênicas seriam a carga, 

descarga de petróleo e lavagem dos porões de navios, no terminal TEMAMF, além da 

proximidade com a Baía de Sepetiba, fortemente poluída. 

Uma outra forma de se avaliar os dados é plotando Fe/A vs FA/Pi. A zona no 

gráfico definida por alto FA/Pi e baixo Fe/A é característica de origem pirolítica, 

enquanto a zona definida por baixo FA/Pi e alto Fe/A é característica de HPAs 

derivados do petróleo. Provavelmente, por não haver uma única origem para os HPAs 

detectados nas amostras deste trabalho, a dispersão dos resultados no gráfico não 

ocupou nenhuma das duas regiões definidas (Figura 17). Entretanto, os resultados muito 

similares que agruparam os dados numa mesma região do gráfico, sugerem fonte 
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comum de HPAs para as três fazendas marinhas. Achado semelhante foi relatado por 

Guinan et al. (2001), em seu estudo. 

 

Figura 17. Correlação Fe/A vs FA/Pi para amostras de músculo+gônadas. 

 
 

Tendo em vista que as amostras de glândulas digestivas foram formadas por 

todos os indivíduos de cada fazenda marinha e que assim poderiam fornecer dados 

melhores sobre o perfil dessas fazendas, também calculamos os índices de Fe/A e FA/Pi 

para os HPAs nestas amostras. A correlação entre os dois índices pode ser observado na 

figura 18. 

 

 

Figura 18. Correlação Fe/A vs FA/Pi para amostras de glândula digestiva. 



 

 

 

65 

Apesar do menor índice Fe/A das amostras de glândulas digestivas (9<Fe/A<16) 

em coparação com as amostras de músculo+gônadas (>20), o índice FA/Pi permaneceu 

na mesma faixa (>1,8), confirmando a origem mista de HPAs (pirolíticos e 

petrogênicos).  

No entanto, os índices das amostras de glândula digestiva de Abraãozinho 

(Fe/A=9,04 e FA/Pi=2,65) sugerem predominância de origem pirolítica para esta 

fazenda, em contraste com os índices das amostras de músculo+gônadas (20<Fe/A<34 e 

1,8<FA/Pi<2) que sugerem predominância de origem petrogênica. Desconsiderando-se 

os valores mais altos de Fe/A (ABR 5B e ABR 7A), que parecem destoar do perfil das 

amostras de músculo+gônadas de Abraãozinho (Tabela 17, Figura 17), desaparece a 

aparente predominância de origem petrogênica. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O método utilizado neste estudo se mostrou apropriado para a determinação de 

níveis de HPAs em vieiras, exceto no caso do naftaleno que apresentou recuperação 

muito baixa. Os níveis de HPAs totais e individuais semelhantes entre as amostras de 

uma mesma fazenda marinha sugerem que a reprodutibilidade do método foi boa 

(CV<16%).  

A semelhança dos perfis de HPAs entre amostras de diferentes tecidos, mudando 

apenas os níveis, sugere que ocorreu acúmulo de HPAs nas vieiras e que se deu 

preferencialmente nos tecidos mais gordurosos. Entretanto, estudos aprofundados sobre 

a cinética de HPAs nestes animais, levando em conta idades e status reprodutivos 

diferentes, devem ser realizados para melhor avaliar a condição do N. nodosus como 

organismo sentinela. Análises de sedimento também são recomendadas para se saber a 

diferença do quanto de HPAs ambiental é incorporado nas vieiras (biodisponível). Da 

mesma forma, devem ser consideradas em estudos futuros mudanças sazonais como 

entrada de frentes frias (que mudam o padrão de circulação da água dentro da Baía de 

Ilha Grande) e chuvas (runoff), importantes fatores que podem interferir nos níveis de 

contaminantes nestes animais. 

Vale ressaltar que o aumento das atividades de aquicultura no país demanda  

meios para se avaliar as condições ambientais de poluição da região produtora, que 

influenciam diretamente na adequação dos frutos do mar para o consumo humano. Os 

moluscos bivalves, em especial os cultivados em fazendas marinhas voltados para o 

comércio, podem ser utilizados como sentinelas para o monitoramento dessas 

condições, sem que haja risco de extinção dessas espécies. 

Quanto à segurança alimentar, as amostras pareceram estar aptas para consumo. 

Segundo regulamentação da União Européia, o nível máximo permitido de 

benzo[a]pireno em moluscos bivalves para consumo humano é 10 ng/g (p.s.) Nas 

amostras de músculo+gônadas deste estudo nenhuma ultrapassou 2 ng/g (p.s.), estando 

5 vezes abaixo do limite recomendado. Semelhantemente, os demais HPAs de alto peso 

molecular, carcinogênicos,  apresentaram níveis individuais inferiores a 4 ng/g (p.s.). 

A comprovação de níveis adequados para consumo agrega valor ao alimento e 

evita possíveis risco à saúde do consumidor. Apesar do Coquilles Saint’Jacques ser um 

marisco de baixo consumo, dificilmente ocorrendo exposição crônica por populações 

não-pesqueiras, é importante o monitoramento desses alimentos para proteção contra 
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exposição aguda ocasional (contaminação subta das fazendas marinhas) e contra 

exposição crônica, em níveis baixos de contaminação, de populações que sobrevivem 

do cultivo e se alimentam com maior frequência desses animais.  

A Baía de Ilha Grande que se localiza entre as duas maiores metrópoles do país, 

entre as quais se situa grandes parques industriais, com grande fluxo de navios 

petroleiros, contendo um terminal de petróleo (TEMAMF), próxima à Baía de Sepetiba, 

e com intensa atividade turística, tem seu nível atual de preservação correndo risco. Por 

isso é imprescindível que as demais fazendas marinhas da Baía de Ilha Grande sejam 

monitoradas, e com maior frequência de coletas, para melhor avaliação tanto das 

condições ambientais da região como das condições de consumo dos Coquilles 

Saint’Jacques. 
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ANEXOS 
 
Anexo I. Curvas analíticas (10-100 ng/mL) e coeficientes de correlação das substâncias 

de interesse 
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Anexo I. Curvas analíticas (10-100 ng/mL) e coeficientes de correlação das substâncias 

de interesse (continuação). 
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Anexo II. Curvas analíticas (200-1200 ng/mL) e coeficientes de correlação das 

substâncias de interesse  
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Anexo II. Curvas analíticas (200-1200 ng/mL) e coeficientes de correlação das 

substâncias de interesse (continuação) 
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Anexo III.  Distribuição dos resíduos obtidos na análise de variânca da regressão (curva 

10-100 ng/mL) 
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Anexo III.  Distribuição dos resíduos obtidos na análise de variânca da regressão (curva 

10-100 ng/mL) (continuação) 

  

  

  

  



 

 

 

82 

Anexo IV. Distribuição dos resíduos obtidos na análise de variânca da regressão (curva 

200-1200 ng/mL)  
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Anexo IV. Distribuição dos resíduos obtidos na análise de variânca da regressão (curva 

200-1200 ng/mL) (continuação) 
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Anexo V. Testes estatísticos para altura das conchas. 

VARIÂNCIAS TESTE DE SNEDECOR 
ABR CALH F calculado F tabelado 
10,4 41,7 4,02 1,87 
ABR AGUA F calculado F tabelado 
10,4 5,31 1,96 1,84 

AGUA CALH F calculado F tabelado 
5,31 41,7 7,86 1,84 

MÉDIAS TESTE t (Student) 
ABR CALH t calculado t tabelado 
72,9 48,1 18,8 2,02 
ABR AGUA t calculado t tabelado 
72,9 67,6 7,79 2,00 

AGUA CALH t calculado t tabelado 
67,6 48,1 15,5 2,04 

Nível de significância p=0,05 
ABR (n=35), CALH (n=33), AGUA (n=29) 

 

Anexo VI. Teste estatístico para HPAs total em amostras de Glândulas Digestivas. 

VARIÂNCIAS TESTE DE SNEDECOR 
ABR CALH F calculado F tabelado 
113 66,6 1,69 2,35 
ABR AGUA F calculado F tabelado 
113 18,0 6,28 2,35 

AGUA CALH F calculado F tabelado 
66,6 18,0 3,70 2,35 

Nível de significância p=0,05 
ABR (n=17), CALH (n=17), AGUA (n=17) 

 

Anexo VII.  Testes estatísticos para HPAs total em amostras de Músculos+Gônadas. 

VARIÂNCIAS TESTE DE SNEDECOR 
ABR CALH F calculado F tabelado 
6,39 3,28 1,95 2,35 
ABR AGUA F calculado F tabelado 
6,39 6,33 1,01 2,35 

AGUA CALH F calculado F tabelado 
3,28 6,33 1,93 2,35 

MÉDIAS TESTE t (Student) 
ABR CALH t calculado t tabelado 
30,0 21,8 10,8 2,04 
ABR AGUA t calculado t tabelado 
30,0 28,8 1,38 2,04 

AGUA CALH t calculado t tabelado 
21,8 28,8 9,21 2,04 

Nível de significância p=0,05 
ABR (n=17), CALH (n=17), AGUA (n=17) 

 


