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RESUMO

A Baia da Guanabara vem sofrendo um crescente proces

so de degradação devido a inúmeros fatores, entre os quais o

assoreamento, a descarga industrial, a descarga de óleo e a

descarga orgânica produzida por um população metropolitana de

cerca de 5 milhões de habitantes. O problema, embora não re

solvido, encontra-se em vias de equacionamento face a exausti_

vos estudos realizados pela Fundação Estadual de Engenharia do

Meio Ambiente (FEEMA) que empregando dados fisicos-quimlcos e

hidrodinâmicos, estabeleceu modelos matemáticos que traduzis

sem a qualidade atual das águas do mar. Os resultados obtidos

identificam as áreas mais atingidas as quais com a conseqüente

aplicação das medidas economicamente viáveis permitirão a me

lhoria da qualidade deste meio. A carga metálica lançada' na

baía, gerada por 6.000 indústrias localizadas no Grande Rio,

que nâo foi incluida nos estudos realizados pela FEEMA, vem

sendo objeto de preocupação da mesma há cerca de 4 anos, empe

nhada em avaliar o comportamento global da carga metálica lan-

çada, por via industrial na Baía da Guanabara. Para poder

efetuar uma avaliação mais ampla quanto ao estado global da

baia, a FEEMA tem procurado coletar todas as informações dispo

níveis relacionadas com concentrações e comportamento de me

tais neste meio aquático.

O presente trabalho, dentro desta tônica,determina o

grau de contaminação por cromo do estuário dp Rio Irajá, produ

zido pelo lançamento de uma indústria de eletrodeposição de
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cromo em metais, situada 3 km a montante do local de estudos ;

estuda a incorporação e a eliminação do cromo(VI) e cromo(III)

em cracas (Balantu sp), submetidas a diversos arranjos experi

mentais e identifica BalanuA sp. (cracas) como um possível in-

dicador biológico para contaminações de cromo no meio ambien

te.

Amostras de cracas {Ba.la.nu.4 sp.) e partículas em sus

pensão da Baía dá Guanabara foram analisadas e os resultados

obtidos variaram entre não detectável (ND) e 154,7 pg/g para

tecidos moles e entre ND e 423,8 wg/g para as partículas em

suspensão. As médias das concentrações máximas obtidas na

Baía da Guanabara para tecidos moles e partículas em suspensão

situam-se 3 e 4 veses, respectivamente, acima das médias encon

tradas para amostras idênticas coletadas na área controle (Co

roa Grande). Os valores obtidos na Baía da Guanabara estão

entre 2 e 18 vezes (tecidos moles) e 10 vezes (partículas em

suspensão) acima dos descritos na literatura internacional.

No tocante â concentração de cromo encontrado nas partículas

em suspensão, as cracas apresentaram um fator de concentração

de 10 para tecidos moles, semelhante ao encontrado na litera-

tura internacional.

Os resultados obtidos nas experiências de laborató

rio empregando Cr(VI) e Cr(III) mostraram que a forma hexa

valente é preferencialmente incorporado nos tecidos-moles,quan

do comparado âs carapaças das cracas, apresentando uma meia

vida biológica média de 120 dias.Esta incorporação se efetua, si£

nificativamente, tanto a partir da solução quanto através da

fração particulada disponível no meio (via alimentar). 0 fa
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tor de concentração obtido, en laboratório, para crorao hexava-

lente em tecidos moles das cracas foi da ordem de 10 em rela-

ção ao cromo existente nas águas dos aquários.

Pelos resultados obtidos nas experiências de campo

e em laboratório podemos concluir: 1) Existe uma contaminação,

significativa, do ambiente por cromo o que se comprova através

dos resultados obtidos nas amostras analisadas, já que as con

centrações do metal se situam na mesma ordem de grandeza ou

acima (até 18 vezes) dos valores encontrados em outros locais

submetidos a impactos industriais; 2) As cracas ( Batantu sp)

apresentam capacidade de concentrar cromo em seus tecidos mo

les a partir da disponibilidade do metal no meio ambiente,

o que é demonstrado pelos fatores de concentração encontrados

2 3Q.0 -10 ); 3) A forma hexavalente é a forma química critica

pelo seu grande acumulo nos tecidos moles das cracas, tornando

este organismo um integrador do metal a longo prazo. Para a

forma trivalente, no entanto, o organismo só pode ser encarado

como um indicador instantâneo de lançamentos ambientais de cro

mo.
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ABSTRACT

lhe Guanabara Bay is suffering an increasing degra

dation process due to numerous factors, among them, the orga

nic waste produced by a metropolitan population of 5 million

inhabitants. The problem, although far from being solved, is

about to be settled by means of physicochemical and hydrodi^

naraics data surveyed by Fundação Estadual de Engenharia do Meio

Ambiente (FEEMA) wich processed in methematical models provide

an adequate evaluation of the water quality in the bay. The

mathematical model results, points out the critical areas and

will help FEEMA define the guidelines to be adopted to impro

ve the bay's water quality. The metalic waste discharged

into the bay, from 6.000 industries of the industrial area of

Rio de Janeiro was not included in the previous studies. As

FEEMA is now days concerned about the consequences of such

metalic discharge, this agency collects all the available data

about the concentration and behaviour of heavy metals in this

aquatic environment.

According to FEEMA's goal the present work deter

mines: the levels of chromium contamination in the estuary of

the Irajá River, produced by an electroplating industry loca-

ted 3 km upstream the study area, studies the uptake and the

release of chromium (VI) and chromium (III) in barnacles {Bala

nui sp) in different experimental conditions and identifies bar

nacles as a possible biological indicator for chromium contain!

nation.
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Samples of barnacles and suspended particles from

Guanabara Bay were analyzed and the concentration of chromium

ranged from not detectable (ND) to 154.7 pg/g dry weight for

soft tissues and from ND to 423.8 pg/g dry weight for suspen

ded pcrticles. The mean of maximum concentrations of chromium

in samples of Guanabara Bay are 3 and 4 times above the chro

mi um concentration of identical samples from the control area

(Coroa Grande). The values found in Guanabara Bay,ranged from

2 to 18 times (soft tissues) and were 10 times (suspended par

tides) above literature data. The soft tissues of barnacles

presented a concentration factor of 10 in relation to the

chromium found in suspended particles and is of the same

order of magnitude reported by other authors.

The results obtained in the experiments using Cr

(VI) and 51Cr(III) showed that the former is preferentiably

incorporated in the soft tissues and has an average biological

half life of 120 days. The uptake of chromium by Batanuò sp.

from the solution is as significant as it is from the particu

late matter available in the sea water from the experimentais

sets. The concentration factor for hexavalent chromium in
2

soft tissues obtained in laboratory conditions was 10 related

to chromium present in sea water.

The data obtained in field and in laboratory expe

ments showed: 1) A significant chromium contamination in the

environment as the metal concentration in the analyzed samples

are of the same order of magnitude or above (up to 18 times)

the levels reported for other areas subjected to industrial

impacts; 2) Barnacles LBalam" sp.) appears to be able to
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accumulate chromium in the soft tissues from the available roe

tal in the environment as demonstrated by the reported concen

tration factors (10 - 10 ) and 3) The hexavalent chromium

is the critical chemical form, being greatly accumulated in

the soft tissues of barnacles, therefore this organism acts as

a long-term integrator of this metal. On the or.her hand, for

trivalent chromium, this organism can only be regarded as an

instantaneous indicator of environmental contamination of chro

mi urn, found in suspended particles.



I. OBJETIVOS

O presente trabalho objetivou:

1. Determinar as concentrações de cromo em partículas

em suspensão na água e numa população de cracas no

estuário do Rio Irajá procurando avaliar a exten

ção da contaminação do ambiente por este metal.

2. Avaliar a possibilidade do emprego de cracas como

indicadores biológicos da contaminação de cromo.

3. Acompanhar em laboratório a incorporação e elimina

çao do cromo hexavalente e cromo trivalente (em so

lução e retido em partículas) em cracas da Baía

da Guanabara empregando Cr.



H. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO GERAL.

A poluição atmosférica, terrestre e aquática tem si

do motivo de preocupação da grande maioria dos países do mundo

e objeto de interesse do grande público.

Uma das dificuldades encontradas pelas populações ur

banas é desembaraçar-se dos rejeitos de suas atividades indus

trials e domésticas de modo que estes sejam segregados em depó

sitos definitivos longe de seus pontos de origem.

Entre as maiores fontes de poluição atmosférica en

contram-se as emissões industriais e aquelas provenientes dos

meios de transporte gerando gases e partículas em suspensão,

as quais podem adsorver metais pesados e compostos orgânicos.

A poluição no solo é oriunda, principalmente, do acú-

mulo de rejeitos sólidos apresentando maior relevância o lixo

doméstico, os esgotos sanitários, os rejeitos industriais e os

resíduos provenientes da agricultura. Os depósitos de rejeitos

face â exposição âs intempéries podem sofrer processos físico-

químicos e biológicos que trarão conto conseqüência a degradação

da matéria orgânica por fermentação anaeróbica, levando ã exala

ção de gases tóxicos gerando problemas sanitários e estéticos

0 ambiente aquático é, no entanto, o principal reposi.

tõrio final dos rejeitos humanos, quer por via direta através

do lançamento de efluentes e resíduos em rios, lagos e oceanos,
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quer por via indireta, isto é, por lixiviação de solos, e por

transporte atmosférico de partículas poluentes. Os oceanos, em

particular, sempre foram considerados locais ideais para o depÕ

sito de rejeitos devido, talvez, S sua vastidão. As áreas ocea

nicas de grande produtividade, porém, estão localizadas nas zo

nas costeiras onde se situam as grandes concentrações urba
6 25 28

nas ' '

O grande desenvolvimento urbano-industrial nas zonas

costeiras explica-se porque estas regiões, em geral, estão mais

protegidas dos ventos e grandes variações de marés, são portos

naturais, oferecem a possibilidade de meio de transporte fácil

e incluem os estuários, complexos e delicados ambientes

dos por dois sistemas de aporte: um de águas naturais provenien

tes de rios e outro de águas marinhas ' '

Os estuários são criadouros naturais de muitas espé

cies de peixes, crustáceos e moluscos, com grandes quantidades

de matéria orgânica, sendo portanto áreas de enorme produtivida

de. Ê importante notar-se que este notável ambiente está loca-

lizado em faixas costeiras relativamente pequenas onde as comu-

nidades se superpõem e são altamente interdependentes,consequen

temente, este equilíbrio é, particularmente delicado e vulnerá-
„ • 5 20

vel ã mudança nas condições fisico-quimicas do ecossitema '

Devido ã proximidade com zonas urbanas e industriais

os estuários, infelizmente, funcionam como vazadouro naturais

para as descargas urbanas industriais, seja diretamente ou atra

vés do aporte por rios e canais .



Os rios carreiam grande quantidade de elementos solú-

veis e/ou associados à partículas em suspensão para os estuá

rios. Quando as águas do rio se encontram com as do mar, oco£

rem alterações físico-qulmicas, tais como: aumento da força

iõnica, estabilização de eletrólitos, solubilização ou insolubi

lização de elementos, acarretando alterações na composição da
2 5 30

solução que penetra no estuário ' . Como exemplo dessas in

terações temos o caso do ferro na forma Fe(III) em águas natu

rais ou formado a partir da oxidação do Fe(II), que não estando

sob forma complexada estável, ao entar em águas marinhas deve

rá precipitar como õxidos hidratados. Tal efeito foi observa

do no estuário do Rio Mullica em Nova Jersey onde águas natu

rais ácidas transportando grandes quantidades de Ferro dissolvi_

do se misturavam com águas do mar

Partículas carreadas pelos rios ao entrarem em águas

salinas podem liberar Ions adsorvidos em suas superfícies. Um

exemplo deste fenômeno ê a troca iõnica de Ions de cálcio por

Ions de sódio da água do mar, a qual ocorre apesar deste último

ter menor afinidade por sítios de troca. Este fato é explicado

pela maior concentração de sódio na água do mar em relação ao

cálcio. Os Ions sódio deslocam o cálcio e este processo produz

um pequeno aumento na quantidade de cálcio dissolvido nos ocea
m

nos

A matéria orgânica e mineral são constituintes natu

rais do meio-ambiente aquático que possui processos para a sua

metabolização e utilização. Quando ocorre um aumento acentuado

no influxo de elementos minerais e orgânicos através de lança -
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mentos de esgotos sanitários, efluentes industriais e derrama -

mento de óleos, ultrapassando a capacidade de processamento do

neio, inicia-se um processo de degradação COB conseqüentes des

truiçio da vida biológica por intoxicação direta da fauna e fio

ra ou por Modificação das condições flsico-quimicas ambientais

A exploração e transporte de petróleo te» provocado

derrames de óleo e» extensas áreas oceânicas não somente devido

a descarga e lavagens de petroleiros, como também, devido aos

acidentes ocorridos nos próprios navios de transporte e even

tuais vazamentos das torres de prospecção, tanques de armazena-
25

mento e sistemas de bonbeamento para navios e para a costa .

0 óleo impede a troca gasosa da lâmina d'água interferindo, por

tanto, no processo de fotossíntese das algas e fitoplancton,

causa a morte de peixes por asfixia (impedindo as trocas gaso -

sas nas brânquias), contamina aves marinhas impedindo-as ' de

voar e natando-as (por impossibilidade de se alimentarem e im

pedindo a respiração cutânea).

A matéria orgânica proveniente de esgotos sanitários

descarregados em grandes quantidades e sem tratamento prévio,

apresenta una demanda bioquímica de oxigênio alta para a sua

degradação, o que diminui a quantidade de oxigênio dissolvido

(OD), consequentemente, o ambiente torna-se anaeróbico, impedin

do o desenvolvimento da vida biológica e favorecendo o cresci -

mento de microorganismos que tem como produto final de seu meta

bolismo elementos tóxicos como, por exemplo, o gás sulfídríco.

Existem, ainda, os detergentes que contribuem com grandes quan-

tidades de fosfato e nitrogênio acelerando o proceoao de eutro



ficação do meio e, finalmente, os rejeitos industriais contendo

em seus efluentes substâncias tóxicas diversas, entre elas os
2$

vetais ou sais de Metais pesados .

A concentração dos metais no meio-ambiente vem aumen

tando, consideravelmente, devido aos lançamentos antropogêni

cos. Entre as maiores fontes de metais estão os efluentes de

indústrias metalúrgicas e indústrias químicas as quais lançam

seus rejeitos diretamente nos corpos receptores. Por via indji

reta os caminhos de aporte são através do carreamento pelas

chuvas e ventos das emissões industriais e partículas geradas

pelo tráfego assim como através do emprego de fertilizantes na

agricultura.

Bruland,K. et ai.(1974) comparando os resultados de

um estudo feito na ilha de Santa Catalina, California, sobre a

precipitação atmosférica, com dados de análises efetuadas nos

EUA, concluem que as precipitações pluviométricas perto de

áreas industriais contêm fluxos de origem antropogênica de Zn,
12

Cu, Pb, FeeHn .

Benon,P. et ai.(1978) trabalhando no Golfo de Foa,

encontraram grandes concentrações de metais nas água costeiras

do Golfo, onde se situa a maior concentração, urbana e indus

trial. Os valores médios encontrados para Cu, Zn e Cd são, res

pcctivãmente, 7, 20 e 9 vezes maiores em Fos do que na maioria

das águas do Mediterrâneo , Brulan,K. et ai.(1975) trabalhan

do sm Los Angeles, mostraram que os níveis de Pb em depósitos

atuais de sedimentos marinhos na costa da Califórnia são 7 ve



7.

vez maiores do que os valores encontrados por Chow et ai.(1973)

em sedimentos do século passado, tendo sido possível associar

as concentrações dos compostos de chumbo nos sedimentos moder

nos aos aditivos de Pb usados na gasolina consumida na área
12

de Los Angeles .

Os poluentes metálicos industriais uma vez lançados

em corpos d1água podem se distribuir nas seguintes formas prin

cipais:

a. Permanecer em solução verdadeira na forma iônica

ou formando complexos solúveis orgânicos ou inor-

gânicos.

b. Formar ou ficar retido ã partículas coloidais mi

nerais ou orgânicas.

c. Retidos em sedimentos.

Assim os corpos d*água coiro rios, lagos e canais re

cebendo lançamentos de efluentes industriais carreiam grandes

quantidades de metais solúveis e/ou associados â partículas
29

em suspensão para os estuários . Quando as águas naturais de

sembccou no ambiente marinho, devido a alterações nas condi^

ções físico-quimicas do meio, os metais retidos às partículas

podem sofrer dissolução enquanto que os metais em solução po

dem precipitar, sofrendo um processo de sedimentação para o

fundo do estuário e/ou poderão ser carreados para locais mais

distantes, de acordo com certos fatores como tamanho de partí-

cula, velocidades das águas carreadoras, mistura das águas
5 15 25 29 33

superficiais com as do fundo ' ' ' '
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Os metais retidos em sedimentos têm sua disponibilida

de dependente da capacidade de liberação do depósito para o

meio ou incorporação em organismos vivos capazes de extrai-los

dos sedimentos.

A disponibilidade e conseqüente toxicidade de vim me

tal dependerão da extensão da contaminação (condicionada à diL

luição do corpo receptor) e de fatores ambientais tais como:

salinidade, pH, temperatura, matéria orgânica presente no am_

biente; oxigênio dissolvido, os quais influem no comportamento

físico-químico do metal, e das transformações bioquímicas que o

metal sofrerá no ambiente. Assim, por exemplo, o Hg sob a for-

ma inorgânica não apresenta risco ã fauna marinha e ao homem,

porém, a sua metilação por determinados organismos do meio tor

na-o disponível para o acúmulo em outros níveis trõficosímariis

5 28
cos e pescados, por exemplo) '

A presença de metais pesados no ambiente aquático

em concentrações acima dos níveis encontrados em ambientes não

contaminados pode afetar flora e fauna. Estudos realizados com

o objetivo de analisar o efeito de Hg, Cu, Cd, Zn, Pb, Hi e As

em peixes, crustáceos, mosluscos e fitoplancton, constataram que

estes organismos sofreram alterações no seu sistema rapiratõ-

rio, no sistema enzimático, no desenvolvimento sexual das for

mas juvenis, destruição celular e inibiçao da fotossintese.

Constatou-se assim que o cobre, em concentrações que variaram

de 2-7 x 10 M, reduziu em 50% a fotossintese de fitoplancton,

enquanto que o chumbo nas concentrações de 1-10 mg/l reduziu as

ovas viáveis de peixes e, finalmente, mercúrio nas concentra



ções de 0,011 a 0,18 mg/1 foi letal (concentração letal para
••o

50% dos organismos em 24 horas; LC5Q-24 h) para artemias

Um aspecto particularmente importante no estudo da to

xicidade dos metais é a capacidade que alguns organiSITOS da fau

na e flora exibem de acumular metais em altas concentrações

sem que isto represente perigo imediato para sua sobrevivência.

Assim as ascídeas concentram vanádio, bivalves concentram mer-
27

cürio e cracas acumulam granulos insolúveis de Cu e Zn . Es

tes metais, entretanto, podem tornar-se tóxicos ao passarem pa

ra as etapas seguintes da cadeia alimentar. 0 acidente da Bala

de Minamata no Japão ilustra bem este fato onde um grande nume

ro de pessoas morreram intoxicadas ou sofreram lesões irrepará-

veis pela ingestão de bivalves que continham níveis altos de
28

Hg

É de extrema importância conhecer-se a extensão das

áreas contaminadas, as principais fontes de metais, sob que fo£

ma estes são lançados e, principalmente, os processos físico-

qufmicos e biológicos que um determinado iretal sofrerá no meio,

uma vez que dessas interações dependerá sua disponibilidade e

conseqüente incorporação nas cadeias alimentares.

0 monitoramento de um determinado metal no meio aquá-

tico ê feito através do estudo dos diversos compartimentos de

um ecosistema (água, partlculados em suspensão, sedimento de
10 "»1

fundo e biota) ' ,

A avaliação da concentração de metais nos sedimentos
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permite traçar a extensão das áreas contaminadas, identificar(

possíveis fontes antropogênicas) de ire tais e, determinar as
35

suas vias de dispersão . Chumbo e zinco de origem antropogê

nica, foram encontrados em sedimentos a 100 Km da costa sudoes;

te da Califórnia . Griggs,G. et ai.(1978) estudando a con

centração de Hg, As, Cr, Zn, Sb e Co nos sedimentos do Golfo

de Saronikos (Grécia) , concluíram que estes metais estão 22 ve_

zes (Hg), 1.500 vezes (As), 1.200 vezes (Cr) e 3.000 vezes (Zn)

acima dos níveis naturais e identificaram como principal fonte

poluidora uma fábrica de fertilizantes, pois as elevadas concen

trações destes metais (com exceção do Cr) encontradas nos sedî

mentos de fundo puderam ser associados aos lançamentos desta

indústria *.

A simples determinação da concentração de metais na

água e nos sedimentos não fornece informações quanto ã entrada

dos metais nas cadeias alimentares, portanto, para que isto se

ja possível o mais apropriado é o controle através de organis -
• « 2 0 30

mos capazes de acumular os poluentes metálicos ' ' . Além

de permitir o acompanhamento da entrada nas cadeias alimenta

res, os indicadores biológicos auxiliam na compreensão dos pro

cessos de ingestão, absorção e acúmulo de metais pesados dispo

níveis no meio, contribuindo para um melhor entendimento da ca-

pacidade de sobrevivência destes organismos em condições estua-
10

rinas sabidamente contaminadas .

£ bom ressalvar, no entanto, que fatores tais como:

profundidade de amostragem, salínidade, temperatura, variações

na concentração do metal nos organismos, sinergismos interele
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mentos e a influência do tamanho e idade dos organismos nos ní

veis de metal acumulado, podem afetar os resultados obtidos nos
30

estudos que utilizam indicadores biológicos . Bárbaro,A.et ai

(1978) listaram as propriedades que um organismo deve apresen

tar para poder ser considerado como indicador biológico: "pos

suir habitat sérsil ou mobilidade mínima; apresentar suficien

te abundância na área a ser monitorada; estar disponível em to

das as estações do ano; ser de fácil amostragem; possuir pre

disposição para uma incorporação consistente de um ou mais po

luentes; apresentar alta capacidade para acumular os poluentes

acima dos níveis ambientais; reter os poluentes por um período

apreciável após redução nos níveis ambientais"

Dentre os indicadores biológicos mais utilizados e£

tão as algas, crustáceos e moluscos. Stevenson,R.A. & üfret,

S.L. (1965) apresentam os fatores de concentração de alguns me

tais em algas os quais variaram de 2.000 (Cladophofia £aòcicuta

Aiò)a 40.000 [Codium JUthmoc.la.diwm) para Ni; de 1.000[Victyo£

ttiih juAtii)a 30.000 {Vyctyoòpha&Kia cavzA.noia)para tin; de

10.000 Victyota divan.ica.ta.] a 260.000 [SmphiKOòa 6*.agilÍA&ima)

para Cr de 10.000 [Cladophofia ̂ aociculafiii) a 85.000 [Victyop
k 3

te./LÍ& jititii) para Fe . O plancton ê capaz de acumular Cr

400 vezes acima dos n íve is encontrados na água do mar ,cracas
2 • 3

sao capazer de acumular fluoretos 10 vezes , cobre 10 vezes

e chumbo, cromo e mercúrio acima de 10 vezes e moluscos (Tec.

tcifiiiu miPiicatui) exibem fatores de concentração de 2,4x10 pa
4 6 3

ra Ni, 1,0x10 para Mn, 1,4x10 para Cr e 5,0x10 para Fe nos
«•3

tecidos moles
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Coro a finalidade de estudar alguns fatores que influ

enciam a concentração de metais em moluscos e seu emprego como

indicador biológico, Bryan,G.W. e Hummerstone,L.G. (1973) tra

balhando em dois estuários (um contaminado e outro não) da cos

ta sudoeste da Inglaterra, escolheram um bivalve que se alimen-

ta do sedimento de fundo {ScKobicu.la.fiia plana) no qual determi-

naram as concentrações de Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb

e Zn em tecidos moles. Devido ã diferenças encontradas nas

concentrações destes metais, nas duas populações estudadas (do

estuário contaminado e do não contaminado) , os autores concluí

ram que Scfiobicula/iia plana pode ser utilizada como indicador

biológico da contaminação por metais pesados. A determinação

da concentração de Hg, Cd, Co, Cr, Cu, r*e, Mn, Hi, Pb e Zn nas

glândulas digestivas destes bivalves mostrou que uma grande

percentagem destes metais ê aí estocada (80% de Pb e Co, por

exemplo), levando os autores a concluir que esses bivalves se

riam bons indicadores da disponibilidade dos metais na superfl-
1 3

cie dos sedimentos de fundo

O trabalho feito por Greig,R.(1979) utilizando aquá

rios com sedimentos contendo 0,10 e 20 ppb de Ag, Cd e Cu mos

trou que ostras concentram estes metais até 23,2+ 7,51 ppm,
23

15,2+ 4,31 ppm, 117,0+20,5 ppm, respectivamente, após 43 dias .

A habilidade dos indicadores biológicos em concentrar

metais, por outro lado, levanta a questão do risco potencial

que estes organismos possam representar em termos de transferir

estes elementos para níveis tróficos superiores dentro da ca
21

dela alimentar .
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Aspectos adicionais relacionados ã disponibilidade bio

lógica dos metais em relação a forma química, comportamento meta

bólico e vias de ingestão tem preocupado os pesquisadores no

sentido de se avaliar melhor os significados desta bioacumula

ção no meio .

Greig,R. (1979) em seu estudo de incorporação de me

tais-traço, em 3 espécies de moluscos, expressa esta preocupa

ção dizendo que "a investigação do acumulo de metais-traço por

moluscos bivalves em sistemas artificiais é importante para de

terminar as vias de incorporação dos metais, sendo desejável de

terminar se os bivalves: 1) acumulam metais diretamente da água;

2) acumulam metais através de sua alimentação; 3) ou acumulam

metais a partir do sedimento de fundo onde se localizam"

A determinação destas vias de acesso é importante não

só para moluscos bivalves, mas, para qualquer outro indicador

biológico que esteja sendo pesquisado. Hoss,D.E. e Baptist,J.P.

(1971) estudaram o acúmulo de Zn e Cr em corvina, um peixe

estuarino, usando camarões marcados com estes metais como ali

mento. Os autores concluíram que Zn foi mais acumulado do que

Cr, nas corvinas, pelo fato do zinco estar associado ao tecido

muscular do camarão e o cromo estar associado ã carapaça do mes
26

mo .
»

As cracas tem sido pouco utilizadas como indicador bio

lógico, no entanto, apresentam algumas das propriedades mencio

nadas acima que, potencialmente, as habilitam como tais. São

organismos sêsseis, muito abundantes no meio-ambiente, seu tempo
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de vida ê superior a 1 ano, e podem ser coletadas facilmente de

inúmeros substratos naturais e artificiais . São crustáceos

bentônicos encontrados nas regiões intermarés, isto é,entre os

limites de marés mínimas e máximas e sendo extremamente resis -

tentes, podem tolerar longos períodos fora d'água.

As cracas são organismos hermafroditas de fertiliza

ção cruzada e seus ovos desenvolvem-se na cavidade do manto. As

formas juvenis são lançadas na água como nauplii, e, após o de

senvolvimento desta forma, passam para o estágio de ciprii.Quan

do estão prontas para a metamorfose final procuram uma superfí^

cie limpa, não lisa, de preferência com sulcos. A larva pren

de-se, então, ã superfície através de um pequeno disco existen

te em cada uma das antênulas e secreta uma substância cimentado

ra através das glândulas de cimento. As cracas adultas estão

inclusas numa caparaça calcárea basal ciirentada na rocha, ' as

partes laterais são formadas por seis placas imóveis ( carina

dorsal, duas carinas laterais, dois rostros laterais e um rcs

tro ventral) e a parte superior é formada por 1 ou 2 pares de

placas móveis (tergum e scutum) que permitem as cracas isola

rem-se do ambiente externo durante os períodos desfavoráveis

(durante os períodos de dessecação, por exemplo, em que as era

cas estão expostas diretamente ao sol) e abrem-se para permitir

a protusão dos cirros para alimentação. As cracas são predadas
„ 18 22 i»2

por gastropodos carnívoros (Thais) e estrelas do mar ' '

2. BAÍA DA GUANABARA.

A Baía da Guanabara vem sofrendo um crescente proces
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so de poluição de suas águas devido ao aumento da população ur-

bana e ao crescimento industrial da região do Grande Rio.

As águas da Baia recebem cerca de 10m /s de descargas

sanitárias, provenientes de 5 milhões de habitantes, (CENSO

1970). Estima-se que a carga orgânica poluídora que chega a
27

Bala seja da ordem de 460.000 Kg DBO/dia . Neste total não

estão incluídos os poluentes provenientes do lançamento de óleo

nem tampouco as descargas industriais de 4.000 indústrias loca-

lizadas na área do município do Rio de Janeiro, que lançam seus

efluentes direta ou indiretamente na Baía, através de rios e

canais.

£ possível afirmar-se que a quase totalidade, senão

a totalidade, destes lançamentos contêm metais ou sais de me

tais pesados que vem sendo acumulados continuainente nos sedimen

tos dos rios e da Baia há algumas décadas, uma vez que a maior

parte destes efluentes não sofre tratamento prévio.

Entre as indústrias de maior relevância no tocante à

seus lançamentos podemos citar as indústrias químicas, os cortu

mes e as metalúrgicas. Dentre estas últimas as de eletrodepos_i

ção de metais apresentam maior importância e são responsáveis,

entre outros, por lançamentos de crorno.

0 crorno é um metal pesado que ocorre em grandes quan-

tidades na croeta terrestre. Seus estados de oxidação vão de

-2 a +6, no entanto, somente duas formas Cr(III) e Cr(VI) são

encontradas com mais freqüência na natureza. 0 estado trivalen

te existe em ambientes naturais e marinhos na forma complexada,
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precipitado como hidróxido de cromo ou mesmo adsorvido â partí-

culas orgânicas. A forma hexavalente é mais solúvel em águas

naturais e, em condições anaerõbicas ou em soluções ácidas na

presença de matéria orgânica se reduzirá a Cr(III)

O cromo ê um metal-traço essencial, encontrado em vege

tais, animais e seres humanos. Adicionado em pequenas quantida

des a solos deficientes, o cromo parece favorecer o crescimen

to de plantas. No ar parece estar correlacionado com áreas in

dustrializadas e, em águas naturais os níveis encontrados são

da ordem de 0,05 mg/1, enquanto que na água do mar 0,0005 mg/l
32,3«»

Nos alimentos a concentração de cromo é muito varia

vel, sendo que suas maiores fontes são crustáceos, moluscos,açu

car não refinado, carnes e vegetais. A ingestão diária estima-

da para o homem é da ordem de 5-115 g através da alimentação

e da água. A carência de cromo afeta o metabolismo da glucose,

através da sua interação com a insulina. Os sintomas desta de

ficiência foram diagnosticados em crianças mal nutridas oriun -

das de países onde as dietas são deficientes em proteína ani
3<*

mal

Na maioria dos casos as interações do cromo em siste

mas biológicos resulta na redução de Cr(VI) para a forma triva

lente e posterior interação com moléculas orgânicas tais como
3<>

proteína e ácidos nucleicos . Apesar do cromo ser um elemen

to traço essencial para algumas funções biológicas ele passa

a ser tóxico quando sua concentração ultrapassa os níveis consi

derados normais. 0 conhecimento dos efeitos tóxicos do cromo
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en seres humanos deve-se, principalmente, a estudos efetuados

em grupos de trabalhadores sujeitos a uma exposição ocupacional

e, a alguns experimentos realizados em laboratório, com aiU

mais.

As conseqüências do contacto do Cr(VI) com a pele e

de sua inalação são: ulcerações, dermatites, eczemas e perfura

ções do septo nasal. Os sintomas são conhecidos desde 1827

por estudos efetuados em operários de indústrias que manipulam

cromo. Existem fortes evidências que estes compostos aumentam
3«i

a incidência de câncer pulmonar

Na ingestão via sistema gastro-intestinal a forma hexa

valente causa irritação das mucosas, vômitos, diarréias, hemor

ragias gástricas e intestinais podendo levar ã morte. A forma
31»

trivalente é pouco 'absorvida e seu grau de toxidez e baixo

Para organismos aquáticos a faixa de sensibilidade é

enorme. Os níveis letais vão de 0,032 a 6,4 mg/l para algas

e de 17 a 118 mg/1 para peixe. Em recente trabalho efetuado

por Mearns,A.J. et ai.(1976) o cromo hexavalente se mostrou

consideravelmente mais tóxico para o verme marinho [Nzanthe.*

a\zná\ío) (LCçn 0,78 mg/l em 14 dias) do que para o peixe( CÁ.thai

xichthyA òtigmazuA) (LC50
 5»° mg/1 em 21 dias). A forma triva

lente não apresentou os mesmos índices de toxidez para os dois
32

organismos considerados .

As concentrações máximas permissiveis nos Estados Uni

dos da América do Norte, para cromo total são: 0,05 mg/l (água
3 3 <»

de consumo e água do mar) e de 0,1 mg/m (ar)
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Recentemente, o Laboratório de Radioisõtopos do Insti

tuto de Biofísica da UFRJ vem desenvolvendo um programa de estu

dos que visa acompanhar o comportamento do cromo lançado no

meio-ambiente através dos efluentes de uma indústria de eletro-

deposição de metais num afluente do Rio Irajá o qual vai âesa

guar na Bala da Guanabara. A descarga industrial de aproximada

mente 500 kg de cromo total por mês, sem tratamento prévio,ocor

re cerca de 2 km acima da desembocadura do Rio Irajá na Bala

da Guanabara, sendo que o metal é lançado, principalmente, sob
36

a forma de cromato Cr(VI)

Os trabalhos em desenvolvimento tem abordado aspectos

relacionados com o comportamento flsico-químico do metal em

água, alterações no seu estado de oxidação, retenção em sedimen

tos e partículas em suspensão, transporte através da coluna

d'água, incorporação em organismos biológicos e, finalmente,

alguns aspectos de seu comportamento no ecossistema, após sua

chegada ao estuário do Rio Irajá.

Os resultados obtidos mostram que entre 150 m e l km

do ponto de lançamento do efluente a concentração do cromo na

água decresce 6.000 vezes, enquanto que no particulado em sus

pensão este valor cai somente 10 vezes. A grande massa de cro-

mato é reduzida para o estado trivalente, precipita e, consequen

temente, se associa ao material em suspensão e/ou ao sedimento

de fundo. As partículas em suspensão mostraram ser a principal
36

via de transporte do cromo até a Baía da Guanabara

A biota existente acima do ponto de lançamento apresen
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ta para peixes I Patcita Ktticulata) UM fator de concentração pa

ra crono de 10 para organism» inteiro a partir do cromo dis

ponlvel na água (solução mais particulado e» suspensão) e para

gramineas emergentes (Paòpatum vag-ínatum) um fator de concentra

çao da ordem de 10 a partir da concentração de cromo encontra
37

da na água

A capacidade destes organismos em concentrar cromo do

meio-ambiente torna-os segmentos importantes no ciclo ambiental

do cromo pois os mesmos, após a sua morte, reciclarão o metal

para o meio sob a forma de detritos, os quais poderão ser trans

portadores para áreas menos poluídas.

No estuário do Rio Irajá na Baia da Guanabara as

maiores concentrações de cromo em partículas em suspensão foram

encontradas junto â costa onde se desenvolve uma comunidade ve

getal de halófitas (Seauv-cum pnotulacaòtium e Ph-iloxzioò vzimí

culaiíi) as quais apresentam fatores de concentração menores do

que um, para cromo, porém absorvem o metal e desta forma acom

panham as variações de concentração do ambiente. Nesta comuni-

dade o cromo retorna ao solo sob a forma de material morto, po

rim é retido pela serrapilheira não conseguindo,portanto, atin-
37

gir novamente a Bala da Guanabara

Um levantamento biológico preliminar do estuário do

Rio Irajá mostrou que a única população significativa do local

está representada por cracas que se encontram incrustadas nos

postes de ilimunação do acesso para a pista do Aeroporto Inter-

nacional do Rio de Janeiro (Figura 1). Estes crustáceos que se
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alimentam de partículas em suspensão, são organismos sésseis ,

muito abundantes no local d* estudo • de ficil coleta tornando-

se, portanto, o objeto central do presente estudo. Este tra

balho, visa, primordialmente, determinar as concentrações de

cromo em partículas eu suspensão e em cracas no estuário do Rio

Irajá* procurando avaliar a extensão da contaminação do ab&iente

por este metal, avaliar ms possibilidades de emprego de cracas

como indicador biológico da contaminação ü«t crooc c,finalmente,

procurar estudar a cinética e as vias de incorporação (em solu

ção e/ou retido em partículas) de cromo nos seus estados de oxi

dação mais freqüentes no meio ambiente.
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III.MATERIAL E MÉTODOS

1. LOCAL DE ESTUDOS.

1.1. Baia da Guanabara.

0 estuário do Rio Irajá situado na costa sudoeste da

Baia da Guanabara (Figura 1) está cercado por hipermercados,

indústrias mecânicas, de processamento de alimentos, de eletro

deposição de metais, estaleiros e, na sua margem noroeste pelo

depósito de lixo da cidade do Rio de Janeiro. Trata-se, portan

to, de uma região que recebe descargas domésticas e industriais

em grandes quantidades, podendo ser, eventualmente,atingida por

vazamentos dos terminais petrolíferos. Sua fauna e flora, ter

restre e aquática, foram profundamente modificadas. 0 estuário

é pouco profundo e seu sedimento de fundo é lodoso,apresentando

condições anaeróbicas.

0 ponto de coleta localiza-se, a cerca de 1 Km da de

sembocadura do Rio Irajá, nas pilastras de concreto que servem

de guia para o pouso de aviões no Aeroporto Internacional do

Rio de Janeiro, onde se desenvolve uira população de cracas

(.SatanuA sp.) (Figuras 2 e 3) .

1.2. Coroa Grande.

Coroa Grande se situa na costa noroeste da Baia de

Sepetiba (Figura 4) e foi escolhida como área controle por apre

sentar características semelhantes ãs da Bala da Guanabara, is



FIGURA 1 . Area de estudos na Baia da Guanabara.
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FIGURA 2. BalanuA: Estruturas externas (retirado de An Illustra

ted Laboratory Text in Zoology, Boolootian,R.A. e
11

neman,D., Holt, Rinehart è Winston, USA, 1975)
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FIGURA 3. BalanuA: Estruturas internas (retirado âe An IIlustra

ted Laboratory Text in Zoology, Boo loot i an, R. A. e Hey_
U

neman,D., Holt, Rinehart & Winston, USA,1975) .
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FIGURA 4. Area de estudos na Enseada de Coroa Grande.
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to é, trata-se de uma ba'a fechada, com uma rica população de

cracas (Batanuò sp.), apresenta manguezais em sua costa, o se

dimento de fundo é lodoso e, por ser uma região com pouco desen

volvimento urbano e industrial, apresenta águas costeiras não

poluídas.

2. EXPERIÊNCIAS DE CAMPO.

As coletas de água e cracas na Baia da Guanabara fo

ram efetuadas em outubro de 1978 e de março de 1979 a setembro

de 1980, enquanto que, as de Coroa Grande foram efetuadas em ou

tubro de 1979 e de março a agosto de 1980.

2.1. Coleta, Tratamento e Análise do Material Particulado

em Suspensão na Água.

As amostras de água superficial, coletadas no estuá -

rio do Rio Irajá na Baía da Guanabara e em Coroa Grande na Baía

de Sepetiba, foram acondicionadas em garrafas de polietileno de

1 litre. A temperatura foi medida no local de coleta com um

termômetro analítico e, após, o transporte para o laboratório,

estas foram decantadas durante 3 horas em câmara fria, numa tem

peratura aproximada de 49C, o sobrenadante. retirado e filtrado,

consecutivãmente, em papéis de filtro Whatman n? 44 e Millipore

0,45 um. Face a impossibilidade da determinação direta de cro

mo em água do mar por Espectofotometria de absorção Atômica os

filtrados foram desprezados. Os filtros foram secos ã tempera

tura ambiente, durante 24 horas e pesados para a determinação
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da massa de partículas em suspensão retida nos filtros. Em se

guida, os filtros foram digeridos à quente com HNO. concentrado.

Após a digestão completa, as amostras foram evaporadas atê à

secura e retomadas em 50 ml de HC1 (1:5). Todas as amostras fo

ram acompanhadas de um branco de reagentes.

As concentrações de cromo, nas partículas em suspen

são estão expressas em: pg de cromo por mililitro de água e ug

de cromo por grama de material seco retido no filtro, respecti-

vamente .

Análises de oxigênio dissolvido, amõnia, nitratos, ni_

tritos e salinidade foram efetuadas pela Fundação Estadual de

Estudos do Meio Ambiente (FEEflA) em amostras coletadas na Baía

da Guanabara com a finalidade de caracterizar a qualidade da

água no local.

2.2. Coleta, Tratamento e Análise do Material Biológico.

As cracas foram retiradas das pilastras do aeroporto

na Baía da Guanabara e do ancoradouro em Coroa Grande com uma es

pãtula, acondicionadas em caixas de isopor, transportadas ao

laboratório e, guardadas em câmara fria (aproximadamente 49C)até

sua posterior utilização.

As cracas de cada coleta foram divididas em tecidos-

moles e carapaças (sub-amostras), as quais foram colocadas em

cadinhos, previamente tarados, para a determinação do peso úmi

do. Após a secagem em estufa a 1009C, durante a noite, obteve-
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se o peso seco e, finalmente, após a calcinação em forno mufla

a 4509C, ate a obtenção de cinzas brancas, obteve-se o peso em

cinzas. O material calcinado foi transferido para bechers onde

efetuou-se uma digestão ácida completa, a quente, com HNO« con

centrado, apôs o que evaporou-se até a secura. Cada sub-araos

tra, depois de retomada em cerca de 50 ml de HC1 (1:5) , foi fij.

trada em papel de filtro Whatman n9 42 para a retirada dos resl

duos sólidos restantes. Para determinar-se, através dos res_í

duos sólidos, havia perda de cromo, foi efetuada nova digestão

dos filtros com o resíduo, empregando-se HNO3 concentrado. A

solução foi evaporada à secura, retomada em 50 ml de HC1 (1:5)

e analisada para cromo, cujos valores situavam-se abaixo do li_

mite de detecção da técnica empregada passando-se, então, ã

desprezar o resíduo. Cada amostra foi acompanhada de uir. branco

de reagentes.

Todas as analises de cromo foram efetuadas por espec

trofotometria de absorção atômica num espectrof-»tômetro VARIAN

modelo AA120, empregando-se as condições operacionais recomenda

das pelo fabricante: corrente de lâmpada = 6 mA; fenda = 100 pm;

comprimento de onda = 357,8 nm, mistura gasosa de ar-acetileno

com chama oxidante.

A fim de corrigir a interferência' dos principais com

ponentes das matrizes na determinação de cromo nas sub-amostrás

de tecidos e carapaças, determinou-se as concentrações médias

de Ca, Na, K, Mg, Fe, Zn e Cd, em cada uma,passando-se a prepa-

rar padrões que se aproximassem, o máximo possível, das mat ri
2

zes de cada tipo de amostra analisada .
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Na faixa de concentrações entre 0.05 e 8 ppm foram

obtidas respostas lineares, estando a precisão da leitura em

torno de 5%. A determinação de Cromo nas amostras de partieu -

Ias em suspensão foram feitas contra padrões preparados em água

deionizada , uma vez que as concentrações dos metais como Ca,

Na, K, Fe e Zn nestas amostras não causaram interferências na

determinação do metal.

3. EXPERIÊNCIAS EM LABORATÓRIO.

Para estudar a incorporação de cromo em cracas, real£

zou-se experiências em laboratório empregando Cr(VI) e cromo

(III) radioativos, com os seguintes arranjos experimentais:

a. Cr(VI) em água do mar sem partículas em suspen -

slo.

b. Cr(VI) em água do mar com partículas em suspen

são.

c. Cr(III) em água do mar sem partículas em suspen

são.

d. Cr(III) em água do mar com partículas em suspen

são.

Todas as experiências foram efetuadas em duas fases,

uma de incorporação seguida de outra de eliminação do metal em

estudo.

As amostras de cracas e de água utilizadas em todas

as experiências foram coletadas na Baía da Guanabara, no mesmo

local descrito no ítem 1. Depois da coleta, as cracas foram
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lavadas com água do mar para a retirada do lodo aderido às ca

rapaças e, em seguida, pesadas. As amostras de água foram de

cantadas durante 3 horas. Para os itens a. e c. o sobrenadan

te foi filtrado em filtros Whatman n9 44 e Millipore 0,45pm en

quanto que, para os Itens b. e d. o sobrenadante foi utiliza

do sem filtração.

Os aquários foram mantidos em constante aeração o

que proporcionou uma concentração de oxigênio dissolvido homo

genea, condições estas, importantes para a manutenção destes

crustáceos bentônicos em laboratório.

A radioraetria das amostras foi efetuada através do

emprego de um cintilador de poço com cristal detetor de NaI

(TI) de 2" x 2", fabricação HARSHAW, acoplado a um ana lisa dor

monocanal TRACERLAB SPECTRO/MATIC, com a janela centrada em

torno do fotopico correspondente ã energia da radiação gama do

51Cr de 0,320 MeV e uma abertura de janela de 0,065 MeV.

3.1. Cromo Hexavalente em Solução.

Para as experiências com Cr(VI) utilizou-se solu

ção de cromato de sódio ( Cr) , fornecida pelo Instituto de

Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo, com atividade

inicial de 5

Um ensaio preliminar da experiência foi realizado

utilizando-se um becher contendo 1 litro d'água, duas cracas

e uma carapaça vazia, esta última com a finalidade de monito

rar a incorporação e saída passivas de Cr(VI).
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A partir destes dados preliminares foi realizada uma

experiência utilizando-se 3 litros de água do mar sem partlcu -

Ias em suspensão e 8 cracas. A solução de cromãto de sódio

( Cr) foi adicionada ã água do mar, homogeneizada e uma ali

quota de 1 ml da solução retirada (T ), quando, então, as era

cas foram colocadas no aquário. A atividade específica da solu

ção do aquário foi de 24,9 yCi/1.

A intervalos de tempo consecutivos todas as cracas

e uma alíquota de 1 ml da solução (T) foram retiradas e suas

atividades determinadas paralelamente a T . Desta forma efe
o •—

tuou-se uma correção imediata do decaimento físico do Cr, com

uma meia-vida de 27,8 dias.

Uma vez atingindo um equilíbrio aparente calculou-se

o fator de concentração (F.C.) através da formula:

P.C. = cpm/g tecido mole _ ( n o e q u i l í b r i o )

cpm/ml da solução

No equilíbrio, as cracas foram retiradas do aquário

e 3 indivíduos foram recolocados em um novo aquário contendo

água do mar sem cromato de sódio ( Cr), para observar-se a

eliminação do metal. Para tanto as cracas tiveram suas ativida

des determinadas a intervalos de tempo consecutivos até que

novo equilíbrio fosse alcançado ao término das duas etapas.

As cracas foram retiradas do aquário e tratadas da se

guinte forma:
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A. Cada indivíduo foi congelado com nitrogênio liqui-

do, para uma morte instantânea sem perda de estru-

turas e líquidos.

B. O tecido-mole e a carapaça foram separados com

pinça para num vidro de relógio e, para uma reti-

rada total de tecido preso ã carapaça.. raspcu-se

esta última com espátula.

C. As duas frações foram pesadas e colocadas em tubos

de Contagem para determinação do Cr(VI) incorpo-

rado aos tecidos-moles e retido nas carapaças.

Com os dados assim obtidos calculou-se: o fator de

concentração nos tecidos moles, a distribuição da atividade de

Cr(VI) nos tecidos-moles e carapaças, a porcentagem de elimi-

nação de Cr(VI) das cracas inteiras e a meia vida biológica

do radionuclídeo nas duas etapas experimentais respectivamente.

3.2. Cromo Hexavalente em Solução em Presença de Partí-

culas em Suspensão.

Com a finalidade de expor as cracas â água do mar em

presença de partículas em suspensão marcadas com Cr(VI) , adî

cionou-se em 2 experiências Cr(VI) a 3 litros de água do mar

e, após homogeneização, retirou-se uma alíquota de 1 ml (TQ) ob

tendo-se neste instante uma atividade especifica no aquário de

47 pCi/1 e 66,5 pCi/1 para os experimentos I e II respectivamen

te. A intervalos de tempo consecutivos foram retiradas para a

radiometria as seguintes alíquotas:
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A. 1 ml da solução (água + partículas em suspensão).

B. 5 ml da solução filtrados em papel de filtro Mi

llipore 0,45 um, a fim de se obter a porcentagem

de Cr(VI) associado ao particulado em suspensão.

C. 1 ml do filtrado e, portanto, o Cr(VI) em solu

ção.

As atividades de cada alíquota foram determinadas até

que fosse atingido o equilíbrio entre as duas fases : água e par
36

tículas em suspensão . Para calcular a porcentagem de cromo

retido no papel de filtro, uma experiência paralela foi realiza

da onde uma solução de Cr(VI) em água deonizada foi filtrada

através de filtro Millipore 0,45 pm, determinando-se a ativida-

de de 5 1Cr retida pelo filtro.

Desta forma foi possível calcular a porcentagem de

Cr(VI) retida ao particulado em suspensão, como segue:

% retenção real = % retenção total (a) - % retida no filtro (b)

(a) . determinada através da atividade de 5 ml da solu

ção dos aquários de água do mar filtrada (item

b. acima).

(b) . porcentagem de Cr(VI) retida no filtro, deter-

minada através de 5 ml de solução de água deoni-

zada, filtrada.

Após, aproximadamente, 7 dias, quando o Cr(VI) atín

giu a um equilíbrio na distribuição entre as duas frações (água

e partículas em suspensão), as cracas foram colocadas no aquá -
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rio. A intervalos de tempo consecutivos os organismos fora» re

tirados do aquário e suas radioatividades determinadas até que

se estabelecesse UB equilíbrio aparente, quando então proce

deu-se de maneira idêntica ã descrita no Item 3.1.

Com o objetivo de determinar uma possível liberação

de Cr(VI) das partículas em suspensão foi efetuada uma expe

riência paralela com água do mar, coletada na praia do Catalão

Ilha do Fundão, contendo 170,1 yg de partículas por mililitro

de água na qual obteve-se 52,7% de retenção de Cr(VI) nas par

tlculas em suspensão, apôs 9 dias (seguindo metodologia descri

ta no inicio do Item 3.2).

Esta água foi filtrada em papel de filtro Mi11ípore

0,45 um e o filtro foi colocado em um erlenmeyer com 100 ml de

água do mar não radioativa livre de partículas em suspensão. A

través desta experiência foi possível concluir que mesmo apôs

43 dias 29,7% do Cr(VI) permanece retido nas partículas em sus

penção empregadas.

3.3. Cromo Trivalente.

Para as experiências com Cr(III) utilizou-se uma so

~ 51
lução de cloreto de crono ( Cr) fornecida pelo Instituto de

Pesquisas Nucleares de São Paulo com uma atividade inicial de

5 mCi.

Um ensaio preliminar foi realizado para determinar o

comportamento físico-qulmico deste sal na água do mar e sua
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adsorção em papel de filtro Millipore 0,45 pm, através de expe-

riências que constaram de:

1. Cr(III) em 100 ml de água do mar sem partículas

em suspensão e sem carreador isotcpico.

2. Cr(III) em 100 ml de água do mar sem partículas

e com carreador isotõpico.

3. Cr(III) em 100 ml de água do mar com partículas

em suspensão sem carreador isotõpico.

4. Cr(III) em 100 ml de água do mar com partículas

em suspensão com carreador isotõpico.

Em cada experimento foram coletados, consecutivãmente:

a. 5 ml da solução filtrada em papel de filtro Milli-

pore 0,45 ym, a fim de obter-se o Cr(III) asso -

ciado ao material particulado em suspensão.

51
b. 1 ml do filtrado, ou seja, o Cr em solução.

As atividades de cada alíquota foram determinadas até

que fosse atingido o equilíbrio entre as duas fases, água e

partículas em suspensão. No sistema experimental n9l esperava-

se observar a retenção de Cr(III). No entanto, como a ativi-

dade encontrada nos filtros foi da ordem de grandeza daquelas

obtidas nos outros sistemas, concluiu-se que, mesmo na ausência

de carreador, o Cr(III) precipita na forma de partículas co

loidais, as quais se comportam como particulado em suspen
„ 17 U 19
sao ' '
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Para as experiências de incorporação de Cr(III) em

cracas foram empregados dois arranjos experimentais: um conten

do 3 litros de água do mar livre de partículas em suspensão e

outro com 3 litros de água do mar em presença de partículas em

suspensão. As cracas foram colocadas nos aquários 24 horas após

adicionar-se a solução de cloreto de cromo ( Cr), quando espe-

rava-se uma homogeneização máxima, obtendo-se uma atividade es

pecifica de 73,3 yCi/1 para as experiências livres de partlcu

Ias em suspensão e de 45,8 pCi/1 para as experiências em presen

ça de partículas em suspensão. A água dos aquários foi amostra

da seguindo-se o método descrito para Cr(VI) no Item 3.2.

As alíquotas iniciais da solução e do filtrado foram de 1 ml e

ao final da experiência de 3 ml, para compensar o decaimento

Cr(III). A metodologia empregada para determinar a incorpora

ção de Cr(III) foi a mesma utilizada para o Cr(VI) descrita

nos Itens 3.1 e 3.2.

Para acompanhar a eliminação do cromo pelas cracas,

estas foram mantidas nos mesmos aquários com água do mar, nos

quais havia sido adicionado o Cr(III), pois, a atividade de

51 - 17

Cr(III) presente na solução nao era mensurável . Na etapa

final estas mesmas cracas foram transferidas para aquários con

tendo água do mar não radioativa.

Ao término da etapa final das experiências a água

dos aquários foi filtrada em papel de filtro Millipore 0,45 pm

para determinar a porcentagem de Cr(III) depositadas no fundo

dos aquários junto com os detritos eliminados pelas cracas du

rante o transcurso das experiências.
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IV. RESULTADOS

1. EXPERIÊNCIA DE CAMPO.

1.1. Agua e Particulado em Suspensão.

A Tabela 1 apresenta os valores das concentrações de

cromo, encontradas no particulado em suspensão da Baía de Gua-

nabara e de Coroa Grande.

Os resultados das medidas de qualidade da água da

Baía da Guanabara quanto â temperatura da água, massa e partí-

culas em suspensão, oxigênio dissolvido, amônia, nitratos, ni

tritos e salinidade estão apresentados na Tabela 2.

Em Coroa Grande por dificuldades técnicas não foram

determinados oxigênio dissolvido, amônia, nitratos, nitritos

e salinidade.

Para fins de comparação na Tabela 2 são apresentados

os valores normais, encontrados na literatura, para oxigênio

l <•«•
dissolvido, amônia, nitratos e nitritos '

1.2. Material Biológico.

As concentrações de cromo encontradas nos tecidos mo

les e carapaças das cracas coletadas na Baia de Guanabara e em

Coroa Grande estão apresentadas nas Tabelas 3 e 4.
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TABELA 1. Concentração de Cr(pgCr/g peso seco) nas partículas

em suspensão da Baía da Guanabara e de Coroa Grande.

Coletas Baía da Guanabara Coroa Grande

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Intervalos

v **

* Não foram efetuadas coletas.

** Para o cálculo da média não se levou em conta as concentra-

ções não detectáveis (ND).

ND

224,0

165,3

423,8

169,3

6,6

153,0

48,8

4,8

ND - 423,8

149,4

ND

ND

ND

35,5

32,6

*

*

*

*

ND - 35,5

34,0
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TABELA 2 . Temperatura, concentração de partículas em suspensão,

oxigênio dissolvido, amônia, nitratos, nitritos e sa

unidade medidos na Baia de Guanabara e os valores

normais encontrados na literatura.

Baia da Guanabara Valores
Normais
(1,37 )

Temperatura
(9C)

Partículas em suspensão
(ug part./ml água)

Oxigênio dissolvido(mg/ml)

Amônia (n>g/ml)

Nitratos (mg/ml)

Nitritos (mg/ml)

Salinidade (%)

22 - 28

25,1 - 1187,0

5.4 - 8,8

4,1 - 8,6

0,01- 0,05

0,04

8.5 -10 ,1

7,0 - 8,0

0,006 - 0,061

0,006 - 2,924

0,0005- 0,175
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.TABELA 3. Concentração de Cromo ( pg Cr/g peso seco) em cracas

da Baia da Guanabara.

Coletas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Intervalo

X máximos

•Fator de
tração

N

10

10

9

10

10

10

9

7

8

10

concen

Tecidos Moles

Intervalo

Mínimo

15,7

20,07

11,88

5,21

ND(5)

ND(2)

ND(2)

ND(5)

2,8

17,6

ND

40,2

3-739

Maximo

154,7

36,3

55,0

15,4

25,3

9,5

46,1

13,7

9,9

35,6

154,7

N

10

10

10

10

9

10

10

10

9

10

Carapaças

Intervalo

Mínimo

4,28

5,10

6,37

2,97

3,91

3,78

ND(1)

DD (3)

2,8

0,93

ND

11,

Maximo

56,0

10,0

11,97

6,42

6,93

4,71

3,59

6,53

6,6

2,8

56,0

5

N = número de sub-amostras analisadas
ND = Não detectãvel
( )= número de sub-amostras abaixo do limite de sensibilidade

instrumental (0,05 ppm)
* » calculado levando-se em consideração a concentração de cro

mo no particulado em suspensão disponível por volume de
água (vgCr/ml água).
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TABELA 4 . Concentração de Cromo (ygCr/g peso seco) em cracas

de Coroa Grande.

Coleta

N

Tecidos Moles

Intervalo

Mínimo Máximo N

Carapaças

Intervalo

Mínimo Máximo

ND(5) - 8,9

10

3,3 - 5,4

ND(3) - 13,1

ND

ND(1) - 8,8

ND(6) - 17,3

10

10

10

1,5 - 5,3

1,0 - 3,8

1,2 - 2,8

1,7 - 2,7

Intervalo

X máximos

Fator de

concentração*

ND - 17,3

12,0

5.788

1,0 - 5,4

4,0

N = número de sub-amostras analisadas

( ) número de sub-amostras abaixo do limite de sensibilidade

in strumen ta1 (0,05)

* Calculo levando-se em consideração a concentração de cromo

no particulado em suspensão disponível por volume d'água

(jig Cr/ml água)

ND Não Detectãvel



TABELA 5 . Comparação entre concentração de Crorno nas partículas em suspensão (ug/g peso seco

e ug/1),em tecidos moles de algumas espécies marinhas (wg/g peso seco) de áreas

consideradas contaminadas (C) e não contamindas (NC).

Local Situação Partículas Partículas Organismos
em em marinhos

suspensão suspensão wg/g
ug/g ug/l

Espécies

Bala da Guanabara*

Coroa Grande*

Veneza

Grado
4 2

Narragansett Bay

Narragansett Bay
12

Estuário Gannel
12

Estuário Gannel

C

NC

C

NC

C

NC

C

NC

149,4

34,0

-

-

211

88

-

-

10,7

2 , 1

0,1-1,5

ND-0,3

-

-

-

-

40,2

12,0

2,10-2,79

2,88-3,89

10,50-25,00

2,2 -12,70

1,5 - 2 ,2

1,2 - 1 ,3

Balanui òp.

Valanui òp.

Balanu.6 amphi.tKi.te.

Balanui amphitiiti

Uetictnatiia me.Ac.tnania

UtKctnaKla mzKcznaKia

Sc.Jiobi.culati.ia plana

Scfiob-Lcula/Ua plana

* Presente trabalho
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2. EXPERIÊNCIAS DE LABORATÓRIO.

2.1. Cromo Hexavalente em Solução.

Os resultados das experiências da cinêtica de incorpo

ração e eliminação de Cr(VI) em cracas mantidas em aquários

com água do mar na ausência de partículas em suspensão estão a

presentados nas Tabelas 6 e 7 e Figura 5. O fator de concentra

51çao de Cr(VI) para as cracas (tecidos moles) em relação a

água no equilíbrio, a porcentagem de perda e a distribuição de

Cr(VI) nos tecidos moles e carapaças em cada uma dessas eta

pas do experimento estão apresentados na Tabela 8.

A análise gráfica da eliminação (cpm/g) de Cr(VI)

nas cracas apresentou uma meia-vida biológica de 70 dias.

2.2. Cromo Hexavalente em Solução na Presença de Partí-

culas em Suspensão.

A retenção de Cr(VI) nas partículas cm suspensão ,

foi de 2,23% na Ia. experiência com 0,05 mg partículas/ml água

disponíveis e de 1,17% na 2a. experiência com 1,97 mg partícu -

Ias/ml água disponíveis. As partículas em suspensão não foram

separadas da água devido ã dificuldades técnicas.

Os resultados das experiências de incorporação e eli-

minação de Cr(VI) em cracas mantidas em aquários com água do

mar na presença de partículas em suspensão estão apresentados
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TABELA 6. Incorporação de Cr(VI) em cracas mantidas em aquá-

rios com água do mar na ausência de partículas em

suspensão.

t

(dias)

N

12

16

20

26

Cracas(cpm/g)

X

(Intervalo)

15.875

( 8.280 - 34.401)

43.518

(22.396 - 102.386)

68.428

(36.677 - 132.996)

79.556

(45.369 - 149.783)

86.194

(49.244 - 156.860)

91.166

(53.095 - 164.483) .

Água

(cpra/ml)

2.357

1.988

1.817

1.836

1.740

1.690

N = número de indivíduos presentes no aquário. A partir do 169

dia somente 6 organismos permaneceram vivos.
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TABELA 7. Incorporação e eliminação de Cr(VI) em cracas manti

das em aquários com água do mar na ausência de partí-

culas em suspensão.

Cracas (cpm/g)

X

(Intervalo)

20.615

(11.825 - 34.401)

61.707

(38.571 - 102.386)

82.729

(54.445 - 132.996)

98.793

(70.442 - 149.783)

105.621

(77.598 - 156.860)

113.277

(85.533 - 164.483)

109.846

(85.671 - 155.599)

105.878

(79.357 - 151.353)

101.144

(78.769 - 142.138)

95.734

(73.984 - 136.405)

93.474

(70.763 - 134.504)

89.989

(67.129 - 131.405)

-*• Cracas colocadas no aquário com água do mar sem Cr (VI)

N « número de indivíduos presentes no aquário.

t
(dias)

1

5

12

16

20

• 26

28

33

36

43

47

51

N

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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FIGURA 5. incorporação e eliminação de Cr(VI) em cracas colo-

cadas em aquários na ausência de partículas em suspen

são.

p

IO5

O
e

o.
o

I
'•••••̂A

o.
o

10 20 30 40
TEMPO (dias)

50

o Incorporação do 51Cr(VI) em cracas (N=8 até 12 dias, N=6 até

26 dias) .

A Salda do 51Cr(VI) total da ggua,
51.• Incorporação e eliminação do CriVI) das cracas (W=3).

As cracas foram retiradas dos aquários com Cr(VI) para co-

locação eir aquários sem Cr(VI) .
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TABELA 8. Fator de concentração, porcentagem de perda, meia vi-

da biológica e distribuição de Cr(VI) em cracas co-

locadas em aquários com água do mar sem partículas

em suspensão (N • 3).

Fator de Concentração

Tecidos-Moles

(26 dias)

X + o
•

543,8 + 168,5

i

Porcentagem de Perda

Cracas Inteiras

(25 dias)

X + o

, 20,7+0,93

Meia Vida Biológica*

Cracas Inteiras

(dias)

X

70

DISTRIBUIÇÃO DE 51Cr(VI)

Tecidos-Moles

(cpm/g)

X + a

Carapaças

(cpm/g)

X +0

Incorporação(26 dias!

•

233.293 + 72.311

i
i

40.680 + 2.129
i
i
i
i

Eliminação(25

134.048 + 95

37.876 + 14

•

dias)

.134

.625

* Determinada graficamente (Figura 5).
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nas Tabelas 9, 10, 11 e 12 e Figuras 6 e 7.

O fator de concentração de Cr(VI) para as cracas

ea relação a água (solução aais particulado e» suspensão) no

equilíbrio, a porcentagem de perda e a distribuição de Cr(VI)

nos tecidos moles e carapaças, ea cada una das etapas do experi

•tento, estão apresentados nas Tabelas 13 e 14.

A análise gráfica da eliminação (cpm/g) de Cr(VI)

nas cracas apresentou usa meia-vida biológica de 154 dias,

para a Ia. experiência e de 86 dias para a 2a. experiência.

2.3. Cromo Trivalente.

Os resultados das experiências da cinética de incorpo

51
ração e eliminação de Cr(III) em cracas mantidas em aquários

com água do mar na ausência de partículas em suspensão estão

apresentados nas Tabelas 15 e 16 e Figura 8.

Os resultados das experiências da cinética de incorpo

ração e eliminação de Cr(III) em cracas mantidas em aquários

com água do mar na presença de partículas em suspensão estão

apresentados nas Tabelas 17 e 18 e Figura 9.

A porcentagem de Cr(III), sob forma de partículas,

inicialmente presente nos aquários foi de 70t,decrescendo brus-

camente durante os primeiros 9 dias até chegar em torno de 5%

em 23 dias, para os aquários com água do mar na ausência de par
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51
TABELA 9. Incorporação de Cr (VI) em cracas mantidas em aquã -

rios com água do mar na presença de partículas em sus

pensão (Experiência I).

t Cracas Inteiras(cpm/g) Água

(dias) X (cpm/ml)

N (Intervalo)

1 6 36.364 4.624

( 11.034 - 65.509)

5 6 166.271 3.108

( 88.214 - 214.487)

9 6 212.461 2.178

(119.356 - 283.425)

15 " 6 241.322 1.804

(134.881 - 310.938)

22 6 205.698 1.803

(107.382 - 271.818)

61 6 251.192 1.588

(122.407 - 368.383)

N = Número de indivíduos presentes no aquário.
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TABELA 10. Incorporação e eliminação de Cr(VI) em cracas man-

tidas em aquários com água do mar na presença de par

tículas em suspensão (Experiência I).

t Cracas Inteiras (cpm/g)

(dias) X

N (Intervalo)

1 3 23.741

( 11.034 - 46.904)

5 3 186.939

(159.561 - 214.487)

9 3 240.386

(199.304 - 283.425)

15 3 273.375

(224.274 - 310.938)

22 3 ' 240.851

(213.170 - 271.818)

• 61 3 315.698

(287.656 - 368.383)

62 3 295.734

(244.341 - 354.160)

68 3 294.342

(244.528 - 352.581)

75 3 284.240

(238.144 - 341.506)

79 3 280.310

(230.255 - 336.544)

105 3 260.045

(195.388 - 318.104)

110 3 254.756

(194.607 - 317.344)

117 3 250.753

(188.912 - 311.724)

.+ Cracas colocadas em aquários com água do mar sem Cr (VI)

N=número de indivíduos presentes no aquário.
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TABELA 11. Incorporação de ' Cr(VI) em cracas mantidas em aquá-

rios com água do mar na presença de partículas em

suspensão (Experiência II).

t Cracas Inteiras (cpm/g) Água

(dias) X (cpm/ml)

N (Intervalo)

1 8 45.735 6.903

( 17.210 - 75.667)

5 8 122.746 6.308

( 56.500 - 203.386)

12 8 185.172 o.296

( 88.337 - 271.137)

16 8 199.405 6.042

(103.872 - 297.479)

20 8 211.827 5.895

(121.167 - 300.453)

26 8 227.654 5.386
(126.056 - 322.290)

N = numero de indivíduos presentes no aquário.
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- 5 1

TABELA 12. Incorporação e eliminação de Cr(VI) em cracas man-

tidas em aquários com água do mar na presença de par

tlculas em suspensão (Experiência II).

t

(dias)

1

5

12

16

20

-* 26

28

33

36

43

47

51

N

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Cracas Inteiras (cpm/g)

5c
(Intervalo)

47.997
( 17.210 - 75.667)

130.441

( 56.500 - 203.386)

188.355

( 88.337 - 271.137)

209.894

(103.872 - 297.479)

223.891

(126.734 - 300.453)

240.425

(126.056 - 322.290)

228.981

(112.861 - 307.026)

214.239

(108.704 - 291.013)

207.823

(103.670 - 285.659)

200.794

( 99.141 - 280.890)

195.911

( 95.935 - 274.736)

191.155

( 91.584 - 273.311)

•* Cracas colocadas em aquários com água do mar sem Cr(VI)

N=nümero de indivíduos presentes no aquário.
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FIGURA 6. Incorporação e eliminação de Cr(VI) em cracas colo-

cadas em aquários na presença de partículas em suspen

são. (Experiência I).

O
O*

E
CL
ü

E
o.
o

40 60 80
TEMPO (dias)

IO2
«00

51o Incorporação de Cr(VI) em cracas (N=6).

A Saída de 51Cr(VI) total na água.

51• Incorporação e eliminação de Cr(VI) em cracas (N=3).

•*• As cracas foram retiradas dos aquários com Cr(VI) para co

locação em aquários sem Cr(VI).
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TABELA 13. Fator de concentração, porcentagem de perda, meia

vida biológica e distribuição de Cr(VI) em era

cas colocadas em aquários com água do mar com parti

cuias em suspensão (Experiência I).

Fator de Concentração

Tecidos-Moles

(61 dias)

X + a

383 + 221

Porcentagem de Perda

Cracas Inteiras

(56 dias)

X + a

21,1+11,5

Meia-Vida Biológica*

Cracas Inteiras

(dias)

X

154

DISTRIBUIÇÃO DE Cr(VI)

Tecidos-Moles

(cpm/g)

X + a

Carapaças

(cpm/g)

X + a

Incorporação(61

252.277 + 51.510

32.853 + 5.874

dias)Eliminação(56

199.299 + 146

32.236 + 3

dias)

.337

.128

* Determinado graficamente (Figura 6).
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51

FIGURA 7. incorporação e eliminação de Cr(VI) em cracas colo-

cadas em aquários na presença de partículas em suspen

são. (Experiência II).

IO«

<0 20 30 40
TEMPO (dias)

50

51o Incorporação de Cr(VI) em cracas (N=8).

51A Salda de Cr(VI) total da água.

51.incorporação e eliminação de Cr(VI).em cracas (N=4).

51,As cracas foram retiradas dos aquários com Cr(VI) para co-

51.locação em aquários sem Cr(VI)
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TABELA 14. Fator de concentração, porcentagem de perda, meia-vi^

da biológica e distribuição de Cr(VI) em cracas

colocadas em aquários com água do mar com partículas

em suspensão (Experiência II).

Fator de Concentração{Porcentagem de Perda Meia Vida Biológica*

Tecidos-moles

(26 dias)

X + o

Cracas inteiras

(25 dias)

X + a

Cracas inteiras

(dias)

X

879 + 480 21,7 + 5,1 86

DISTRIBUIÇÃO DE 51Cr(VI)

Tecidos-moles

(cpm/g)

X + o

Carapaças
(cpm/g)

X + a

Incorporação(26 dias!

788.111 + 642.512

i

! 78.590 + 27.678
•
i
i
•

Eliminação(25

288.738 + 186

65.530 + 26

dias)

.874

.948

* Determinado graficamente (Figura 7).
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TABELA 15. Incorporação de Cr(III) em cracas mantidas em aquá

rios com água do mar na ausência de partículas em

suspensão.

t
(dias)

N

Cracas inteiras (com/g)
X

(Intervalo)

100.267

( 48.471 - 299.328)

140.012

{ 80.255 - 237.469)

454.026
(332.003 - 598.603)

452.782

(225.931 - 652.787)

587.563

(373.730 - 837.453)

580.886

(305.936 - 840.954)

440.298

(234.986 - 806.485)

197.348

(115.732 - 348.656)

195.108

(116.011 - 357.509)

Água (cpm/ml)
X

(Intervalo)

(3

(3

(2

(

(

(

(

(

(

3

.743

3

.192

1
.324

1

430

471

458

454

315

352

.001

- 4,

.027

- 2.

.912

- 1.

.103
- 1.

489
-

566
-

628
-

427
-

478
_

.259)

.861)

.499)

.776)

507)

673)

802)

538)

603)

17

23

37

45

49

15

15

15

15

15

15

15

15

15

N = numero de indivíduos presentes nos aquários.
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TABELA 16. Incorporação e eliminação de Cr(III) em cracas man

tidas em aquários com água do mar na ausência de par

tlculas em suspensão.

T
(dias)

1

2

6

9

17

23

37

45

* 49

51

57

65

71

N

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Cracas inteiras (cpm/g)
X

(Intervalo)

77.032
{ 48.471 - 104.173)

128.328

( 80.255 - 230.427)

433.489

(332.003 - 598.603)
398.514

(255.931 - 515.978)
543.910

(373.730 - 715.632)

480.026
(305.936 - 653.042)

427.834

(234.986 - 647.885)

192.232

(115.732 - 283.136)

188.464

(116.011 - 271.241)
205.647

(128.984 - 305.868)

262.062

(161.002 - 387.655)

283.400*
(165.654 - 432.900)

184.074

( 87.615 - 220.119)

* Cracas colocadas em aquários com ãgua do mar sem Cr(III)

N» número de indivíduos presentes nos aquários.
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TABELA 17. Incorporação Cr(III) em cracas mantidas em aquários

com água do mar na presença de partículas em suspen

são.

t Cracas inteiras (cpm/g)
(dias) X

N (intervalo)

Água (cpm/ml)

X

(Intervalo)

1 16 118.539

( 41.055 - 482.180)

2 16 237.403

(111.886 - 430.380)

9 14 338.877

(121.832 - 686.684)

16 14 369.005 '

(142.226 -1.106.854)

24 14 151.814

( 79.583 - 470.692)

30 14 172.612

( 96.081 - 496.459)

36 14 207.456

( 91.534 - 629.178)

48 14 122.987

( 44.696 - 405.377)

2.932

(1.908 - 3.956)

2.125

(1.675 - 2.575)

272

( 190 - 354)

148

( 111 - 184)

130

( 101 - 159)

195

( 144 - 245)

176

( 157 - 195)

176

( 168 - 184)

N » número de indivíduos presentes nos aquários.

A partir do 99 dia, somente 14 organismos permaneceram vivos.
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TABELA 18. Incorporação e eliminação Cr(III) em cracas em aquâ

rios com água do mar na presença de partículas em

suspensão.

t Cracas Inteiras (cpm/g)

(dias) X

N (Intervalo)

1 8 157.419

( 48.686 - 482.180)

2 8 250.270

(114.127 - 403.380)

9 8 343.551

(121.832 - 520.182)

16 8 . 438.625

(244.370 -1.106.854)

24 8 181.363

(107.704 - 470.692)

30 8 202.657

(129.616 - 496.459)

36 8 245.265

(150.572 - 629.178)

+48 8 153.790

( 54.134 - 405.377)

50 8 127.195

( 48.630 - 376.795)

65 8 72.883

( 26.653 - 131.390)

•*• Cracas colocadas em aquários com água do mar sem Cr (III)

N numero de indivíduos presentes nos aquários.
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FIGOPA 8. Incorporação e eliminação de 51CríIII) em cracas colo

cadas em aquários na ausência de particulado em sus -

pensão.

a.u

20 40 60
TEMPO (dios)

102

o Incorporação e eliminação de 51Cr(IIl) em cracas (N-15).
tf ^

Salda de 51Cr(III) total da água.

• Incorporação e eliminação de 51Cr(IIi). em cracas (N-8).

• Retirada das cracas dos aquários com 51Cr(IIl) para coloca

ção em aquários sem 51Cr(IIl).
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FIGURA 9. Incorporação e eliminação de 51Cr(III) en cracas colo

cadas em aquários na presença de partículas em suspen

são.

20 40 60

TEMPO (dias)

10*

o Incorporação e eliminação te 51Cr(III) em cracas (N*16 até 9

dias, N-14 até 48 dias). \

4 Salda de 51Cr(III) total da água.

a Incorporação e eliminação de yCr(III) em cracas (N*8).

• As cracas foram retiradas dos ijquários con 51Cr(III) para co

locação em aquários sem 51Cr(III).
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ticuias em suspensão, e em 36 dias para os aquários com água

do mar na presença de partículas em suspensão.

Ao filtrar-se a água desses aquários verificou-se

que 93% da atividade total do Cr(III), restante, estava pre

sente no filtro, isto é, nas partículas e detritos depositados

nestes aquários.
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V. DISCUSSÃO

Os resultados encontrados em todas as experiências de

campo apresentaram grandes intervalos de variação refletindo

assim a intermitência do lançamento e o somatório de todas

as influências ambientais exercidas sobre a dispersão,diluição,

retenção, sedimentação e alteração do estado de oxidação do

crorno. Desta forma o presente trabalho analisa os resultados

obtidos abordando o comportamento do metal no meio-ambiente nas

condições mais adversas, ou seja, empregando como termo de com-

paração a média dos valores máximos encontrados.

0 grande número de amostras com concentração de cromo

não detectáveis (ND), principalmente, na Enseada de Coroa Gran

de, tanto para tecidos moles quanto para partículas em suspen

são, (Tabelas 1, 3 e 4) falam a favor de uma melhor qualidade

do meio-ambiente, porém, impossível de ser quantificada em ter-

mos de médias de todos os valores. No caso da Enseada de Coroa

Grande a média dos valores máximos encontrados conduziu a uma

superestimaçao das concentrações de cromo encontradas para tecî

dos-moles e partículas em suspensão.

0 cromo lançado pela indústria de eletrodeposição de

metais é transportado até o estuário do Rio Irajá associado,
36 3 7

principalmente, às partículas em suspensão ' . Este fenômeno

é refletido nas concentrações de cromo encontradas nas amostras

de partículas em suspensão do estuário do Rio Ira já que se SJL

tuaram entre ND e 423, 8 pg/g, apresentando uma média de 149,4

yg/g. Esta concentração é 4,4 vezes superior às concentrações
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de cromo encontradas na área controle (Tabela 1 ) .

As cracas [Balanui sp) coletadas neste estuário apre

sentaram, consequentemente, um aumento de cromo em seus teci

dos-moles (entre ND e 154,7 yg/g, com uma média de 40,2 ug/g),

aproximadamente 3 vezes superior aos valores encontrados nas

amostras controle provenientes da Enseada de Coroa Grande. Ob

serva-se o mesmo fenômeno no tocante ãs concentrações de cromo

das carapaças coletadas nas duas áreas de estudo (Tabelas 3 e

4) .

No estuário do Rio Irajá não existe uma grande diver-

sificação biológica devido, provavelmente, âs condições adver

sas do meio, o que nos levou a coletar o organismo mais abundan

te da região (Balaniu s p ) . Os resultados da Tabela 2 refletem

esta situação devido aos desvios significativos encontrados pa

ra amônia e nitritos, indicando que, apesar das concentrações

de oxigênio dissolvido estarem próximas ao normal, a região

encontra-se submetida a um grande despejo de matéria orgânica.

Comparando-se as concentrações de cromo encontrados

para as partículas em suspensão e as cracas da Baia da Guanaba-

ra com alguns valores da literatura internacional, observa-se

que as concentrações de cromo encontradas para as partículas

em suspensão se situaram na mesma ordem de grandeza dos valo

res encontrados em Narragansett Bay por Phelps,D.K. et ai. e

são 10 vezes maiores aos encontrados em Veneza por Bárbaro, A.

et. ai., estando ambas as regiões sob impacto industrial (Tabela
<» 3 8

5) ' . Por outro lado Coroa Grande, considerada área contro
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le, apresenta concentrações de croroo para partículas em suspen

são (2,08 ug/1) que estão acima dos valores encontrados em Gra

do na Itália por Bárbaro,A. et ai. (ND - 0,3 pg/1), que conside

ram esta região isenta de contaminação por metais pesados .

Vários autores têm estudado a concentração de metais

pesados em organismos filtradores, desta forma as concentrações

de cromo encontradas em tecidos-moles de cracas da Baía da Gua-

nabara situam-se, aproximadamente, 14 vezes acima dos valores

encontrados em Batanuà amphi.tfi4.tz por Bárbaro,A. et ai., 18 ve

zes acima dos valores encontrados em Scnobiculafiia plana por

Bryan,G.W. e Hummerstone,L.G. e 2 vezes superiores aos encontra

dos em Uzicinaiia mzn.czn&fUa por Phelps,D.K. et a_l., (Tabela

5)* ' 1 3 ' 3 8 .

As concentrações de cromo encontradas em tecidos-mo -

les das cracas de Coroa Grande são, por sua vez, cerca de 3 ve

zes maiores do que os valores encontrados em Balanuò amphitKÍtz

por Bárbaro ,A. et a_l • / 9 vezes superiores ãs concentrações de

cromo encontrados em ScKobicula>iia plana por Bryan,G.W. e

Hummerstone,L.G. e na mesma ordem de grandeza dos valores encon

trados em Mzicznanía miicznatiia por Phelps,D.K. et ai., (Tabe

Os resultados obtidos em Coroa Grande, em função dos

valores máximo encontrados, mostram que esta não é uma região

totalmente isenta das influências antropogênicas.

Os fatores de concentração de cromo em tecidos-moles
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(3*739 para cracas da Baia da Guanabara e 5.788 para cracas de

Coroa Grande) são da mesma ordem de grandeza dos citados por

Bárbaro,A. et ai., para cracas e 10 vezes inferiores aos repor
k If3

tados por Stevenson,R.A. et ai. para bibalves '

Os fatores de concentração apresentados neste trúl>a

lho levam em conta somente a concentração total de, cromo asso

ciada âs partículas em suspensão por unidade de volume na água,

não considerando a concentração do metal que se encontra em so

luçao, nem a sua forma química, devido ãs> dificuldades técnicas

envolvidas numa análise desta natureza.

.Para determinar-se a importância relativa destes para

metros num fator de concentração global foram efetuadas as expe

riências de laboratório empregando Cr.

Os resultados obtidos nas experiências empregando Cr

(VI) em solução na ausência de partículas em suspensão apresen

tam uma incorporação acentuada, a qual atinge um equilíbrio

aparente em torno de 30 dias, com um fator de concentração para

tecidos-moles de 543 e uma meia-vida biológica de, cerca de, 70

dias (Tabelas 6, 7 e 8 e Figura 5).

As experiências empregando Cr(VI) em presença de

partículas em suspensão mostram, na experiência I, uma incorpo

ração maxima em 15 dias, sem atingir um equilíbrio, seguida de

uma incorporação contínua até a retirada das cracas do aquário

radioativo (Tabelas 9 e 10 e Figura 6). A segunda experiência

(Tabelas 11 e 12 e Figura 7), por outro lado mostrou um compor-
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tamento muito semelhante â cinêtica de Cr(VI) em solução com

o equilíbrio sendo atingido em torno de 26 dias. Pelos resulta

dos apresentados na Figura 6 (experiência I), a fração particu-

lada representa, em principio, uma via de incorporação signifi-

cativa e que, após a retirada das partículas em suspensão do

meio (10 dias), a incorporação de Cr(VI) pelas cracas a par

tir da solução passa a predominar. Este mesmo fenômeno não pô

de ser observado na experiência II (Figura 7) devido â menor

fração de cromo associado as partículas em suspensão, ocasionan

do uma perda de sensibilidade na sua detecção.

£ possível concluir desta primeira fase experimental

que as cracas executam seu processo de incorporação, tanto a

partir da solução quanto através da via alimentar (partículas

em suspensão), bem demonstrado em uma das experiências. Estas

vias de incorporação de metais em organismos marinhos são discu

tidos por alguns autores que trabalhando com bivalves concluí̂

ram que Cf, Ag, Cu e Fe podem ser absorvidos e acumulados atra-

vés da via alimentar, seja através de partículas em suspensão

ou sedimento de fundo e através da solução ' '

Os fatores de concentração para tecidos-moles obtidos

no ponto máximo de incorporação são da mesma ordem de grande-

za da experiência utilizando o Cr(VI) em solução (Tabelas 8,

13 e 14), significando talvez que a comparação de cromo (VI) em

presença de partículas, apresenta um comportamento metabólico

semelhante com aquele observado para Cr(VI)em solução verda -

deira na ausência de partículas em suspensão. A análise dife

rencial das concentrações de cromo em tecidos-moles e carapaças,
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em todas as experiências, mostraram uma predominância de cromo

nos tecidos-moles em relação às carapaças, tanto no final da

fase de incorporação quanto na de eliminação de cromo. Estas

variações de predominância de cromo nos tecidos-moles foram de

3 a 10 vezes na fase de incorporação e de 4 a 7 vezes na fase

de eliminação (Tabelas d, 13 e 14}. Desta forma o cromo na for

na hexavalente é acumulado nos tecidos-moles preferencialmente,

às carapaças com uma eliminação exponencial de apenas 20% da

atividade máxima de incorporação, no intervalo de observação do

experimento.

Os resultados obtidos referentes a incorporação e

- 5 1
eliminação de Cr(VI) em solução se aproximam daqueles obtidos

por Chipmam,W.A. para o bivalve Tapa dzcuiòatu.4 o qual, porém,

segundo o autor não alcança um equilíbrio no período estudado

assim como apresenta uma meia vida biológica,tão grande que não

foi possível detectá-la em virtude da curta meia-vida físi,ca

51 17

do 01Cx .

Os resultados das experiências empregando Cr(III)

na presença e na ausência de partículas em suspensão (Tabelas 1

15, 16, 17 e 18 e Figuras 8 e 9) indicam que a incorporação a

tinge um máximo após, aproximadamente, 20 dias sem, no entanto,

atingir um equilíbrio. Esta incorporação'máxima é resultado do

esgotamento total do metal disponível nos aquários, devido a

atividade filtradora das cracas e que foi comprovado através de

medidas radiométricas da s lução total durante as experiências.

A partir desta etapa o organismo passa a eliminar o metal in

corporado o qual se deposita junto com os detritos ou permanece
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em suspensão podendo, então, ser incorporado novamente o que

influência o aumento da radioatividade observado nas cracas

na Figura 9 entre o 30° e 40° dia da experiência.

Este mecanismo de incorporação e eliminação sugere

que o metal não é absorvido pelos tecidos-moles das cracas,mas

simplesmente, passa através de seu trato gastro-intestinal, re

sultado este semelhante ao encontrado por Chipman,W.A. para o

bivalve Tapzò dzcuòòatai . Esta hipótese é reforçada pelo fa

to de que, no final da experiência de eliminação do Cr(III),

houve uma saída global de, aproximadamente, 76% em relação â

incorporação máxima, para a primeira experiência e de 82% para

a segunda,' ao contrário daquela observada para Cr(VI) que

foi de 20%.

Devido ao fato do Cr(III) em água do mar precipitar
. 18 19

e passar a se comportar como partículas em suspensão ' , nao

foi possível observar diferenças entre as experiências empre

gando Cr(III) na presença e na ausência de partículas em sus

pensão.

Os resultados obtidos nas experiências de campo as

sim como nas de laboratório comprovam a capacidade de Eaíanui

sp. em concentrar cromo a partir da disponibilidade do metal

no meio. Face aos fatores de concentração encontrados, da or

dem de 10 -10 , conclue-se que este organismo pode ser emprega

do como indicador de uma contaminação embiental por cromo,como

foi sugerido por Bárbaro,A. et ai.(1978).
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O significado prático do fator de concentração encon-

trado para BalanuA sp. e o risco potencial que este acúmulo

passa a representar para a cadeia biológica estuarina são depen

dentes dentre outros parâmetros, da forma química em que o cro-

mo está disponível no meio, segundo os resultados experimentais

obtidos neste trabalho.

O Cr(VI) ê a forma química crítica por ser incorpo-

rada nos tecidos-moles do organismo e apresentar uma meia-vida

biológica grande (cerca de 120 dias) ,fazendo com que as cracas fun-

cionem como integradoras do metal a longo prazo. O Cr(III) ,

por outro lado, não é acumulado nos tecidos-moles,permanecendo

apenas no trato gastro-intestinal de onde ê rapidamente elimina

do (cerca de 2 dias) , fazendo com que o organismo para o Cr

(III) só possa ser encarado como um integrador instantâneo de

grandes lançamentos de cromo.
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VI. CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos neste trabalho con

clui-se:

1. As amostras de partículas em suspensão e cracas

(Batanuòsp.) da Baía da Guanabara apresentaram concentrações

de cromo 4 e 3 vezes superiores, respectivamente, ãs encontra

das em Coroa Grande e da mesma ordem de grandeza e 10 vezes(par

tícuias em suspensão) e entre 2 e 18 vezes {cracas) acima dos

valores apresentados para outras regiões, consideradas sujeitas

a impactos ..industriais, descritos na literatura.

2. Coroa Grande, considerada área controle,apresentou

concentrações de cromo da mesma ordem de grandeza ou superiores

a outras regiões controle descritas na literatura. Aparentercen

te, Coroa Grande não está isenta de influências antropogênicas

se levarmos em conta somente os valores máximos encontrados.

3. As cracas (BalanuA sp.) têm a capacidade de concen

trar cromo em seus tecidos-moles â partir da disponibilidade des

te metal no meio (fator de concentração de 10 J e podem ser em

pregadas como indicadores de uma contaminação ambiental por

cromo.

4. O Cr(VI) é a forma química crítica por ser incor

poraáo e acumulado nos tecidos-moles das cracas nas condições

experimentais empregadas, apresentando uma meia-vlda biológica

média em torno de 120 dias.
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5. O Cr(III) não ê acumulado nos tecidos-moles das

cracas, permanecendo no trato gastro-intestinal deste organis-

mo, de onde é rapidamente eliminado fazendo com que as cracas

possam ser encaradas como um ind': .dor instantâneo de grandes

lançamentos de cromo.
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