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I n t r o d u çã o

O início da impactação antrópica da Baía de Todos os Santos (BTS) data do 
século XVI, com a construção da cidade de Salvador, a implantação dos primeiros 
engenhos de cana-de-açúcar e o princípio da “indústria” da construção naval 
(Capítulo I). Entretanto, a aceleração do processo de alteração ambiental ocorreu 
na metade do século XX, quando os municípios localizados no entorno da BTS 
experimentaram um período de transformação econômica e social importante, 
devido à Petrobras ter escolhido a Bacia Sedimentar do Recôncavo (Capítulo II) 
para sistematizar as suas pesquisas e explorar petróleo. 

Na metade dos anos 50, quando o processo de industrialização do centro-
sul do Brasil demandava o uso de combustíveis fósseis, a Petrobras instalou uma 
pequena refinaria em Mataripe (no entorno da BTS), a refinaria Landulpho Alves 
(RLAM), que ainda continua em operação. Durante as três décadas seguintes, o 
Recôncavo Baiano foi o único produtor nacional de petróleo, chegando a produzir 
um quarto das necessidades nacionais (Oliveira, 2003). 

O segundo momento mais importante do processo de industrialização do 
Recôncavo Baiano foi a criação, com incentivos da extinta SUDENE, do Centro In-
dustrial de Aratu (CIA), já no final da década de 60, e a formação do Complexo 
Petroquímico de Camaçari (Copec), em 1978. Desde este período mais de 200 in-
dústrias (químicas, metalúrgicas, mecânicas, farmacêuticas e alimentícias) se insta-
laram no CIA. O Pólo Petroquímico de Camaçari, por sua vez, diversificou as suas 
atividades ao longo dos anos e atualmente possui indústrias dos setores químico 
e petroquímico, entre outros (e.g. indústria automobilística). Em Feira de Santana 
está localizado outro complexo industrial, o Centro Industrial do Subaé (CIS), hoje 
com mais de 150 indústrias. A implantação das atividades industriais levou ao cres-
cimento das atividades portuárias, tanto dos portos de Salvador e de Aratu, como 
a implantação de terminais privativos, importantes para garantir o escoamento da 
produção industrial e subsidiar o desenvolvimento do CIA, CIS e do Copec. 

A contaminação é uma das principais consequências dos impactos antrópicos 
nos ambientes costeiros e, potencialmente, um fator de risco para a saúde pública. 
Dentre os principais contaminantes ubíquos nas regiões costeiras, destacam-se os 
metais que são naturalmente encontrados em baixas concentrações no ambiente, 
como elementos acessórios de minerais e rochas. Os metais têm sido utilizados pelo 
homem há séculos e, hoje, estão presentes em uma infinidade de produtos que 
contribuem para o desenvolvimento socioeconômico e o bem-estar da população. 
Apesar dos controles cada vez mais rígidos das emissões de fontes antrópicas, 
o crescimento da demanda por produtos industrializados, bem como as novas 
tecnologias, a exemplo dos metalo-nanomateriais, estão introduzindo espécies 
metálicas no ambiente em formas ainda pouco estudadas pela comunidade 
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científica. Em geral, os metais de transição, localizados no meio da Tabela Periódica, 
incluem a maioria dos metais de interesse ambiental como, por exemplo, o Cu, Cd, 
Cr, Hg e Zn.   

Uma vez lançados no ambiente aquático, os metais associam-se ao material 
particulado em suspensão e, eventualmente, são depositados nos sedimentos 
de fundo, formando reservatórios relativamente estáveis. Entretanto, mudanças 
nas condições físico-químicas do meio podem causar a mobilização dos metais 
depositados nos sedimentos e a liberação de formas mais biodisponíveis para a 
coluna d’água. A ressuspensão de sedimentos de fundo e a bioturbação desem-
penham um papel fundamental na remobilização de metais acumulados nos 
sedimentos. 

Um dos principais problemas associados à contaminação ambiental por 
metais traços é a bioacumulação destes elementos pela biota. A bioacumulação 
é, em geral, uma boa medida integrativa das exposições da biota em ambientes 
contaminados. A exposição (contínua ou aguda) de organismos bentônicos ou 
pelágicos a altos teores de metais pode causar efeitos adversos. Quando, por 
exemplo, um elemento traço substitui outro em uma proteína ou bloqueia um 
sítio ativo, impedindo um caminho metabólico e, potencialmente, causando 
modificações fisiológicas e genéticas como resposta à toxicidade que o organismo 
está sujeito (Rainbow e White, 1989; Rainbow e Phillipis, 1993). 

Assim, todos os metais são potencialmente tóxicos, incluindo os metais 
essenciais, quando ocorrem em excesso. Uma ordem geral em termos de toxicidade 
das formas inorgânicas de metais traço pode ser definida como: Hg > Ag > Cu > Cd 
> Zn > Ni > Pb > Cr > Sn (Luoma e Rainbow, 2008).

Os hidrocarbonetos, por sua vez, configuram uma classe de compostos 
orgânicos presentes na constituição da matéria orgânica de origem vegetal e 
animal, e também estão entre os contaminantes introduzidos no ambiente costeiro. 
As fontes antrópicas mais significativas desses compostos são por introdução direta 
de petróleo ou derivados e deposição atmosférica, provenientes, principalmente, 
de processos de combustão incompleta de combustíveis fósseis e de origem 
vegetal (NRC, 2003; Law e Biscaya, 1994; Lopes e de Andrade, 1996). 

Os hidrocarbonetos presentes no petróleo são caracterizados por sua estrutura 
química, sendo classificados como hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos. Em 
média, o petróleo contém cerca de 80% de hidrocarbonetos alifáticos e 15% de 
compostos aromáticos. O restante é formado por compostos contendo outros 
elementos, como enxofre, nitrogênio e oxigênio. O petróleo também pode conter 
metais em nível de traço, como Ni, V, Cr e Fe (UNEP, 1992).

Os hidrocarbonetos alifáticos saturados presentes no petróleo podem ser 
de cadeia normal (parafinas), ramificada (isoprenóides) ou cíclica (naftenos). Os 
alcanos normais (n-alcanos) são os compostos mais importantes do petróleo e 
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podem conter quantidades de carbono que variam de 1 a 78 átomos em alguns 
tipos de petróleo (NRC,1985). Também estão entre os hidrocarbonetos mais 
comuns de origem biogênica (NRC, 1985; Volkman et al., 1992). 

Os hidrocarbonetos aromáticos possuem um ou mais anéis benzênicos. O 
grupo benzênico é muito estável e persistente no ambiente, podendo ter efeitos 
tóxicos nos organismos (NRC, 1985). Os compostos monoaromáticos possuem 
apenas um anel benzênico e os mais voláteis encontrados no petróleo são 
denominados BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) e são abundantes em 
óleos leves (NRC, 2003). Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) contêm 
pelo menos dois anéis benzênicos e representam em média 7% da composição 
de um óleo cru (NRC, 2003). Estes compostos podem ser sintetizados por algumas 
bactérias, plantas ou fungos e, ainda, podem ser liberados no mar pelas fendas 
naturais nos fundos oceânicos. Entretanto, atualmente, as atividades antrópicas 
são as maiores responsáveis pela entrada desses compostos no ambiente marinho 
(McElroy et al., 1989). 

Dentre os hidrocarbonetos, os HPAs são os compostos que apresentam maior 
toxicidade ao ambiente e à saúde humana e animal, podendo causar irritações e 
dermatite na pele, mucosa e olhos; distúrbios no fígado, no sistema imunológico, 
nos tecidos ósseos (medula óssea) e no sistema nervoso; leucemia, câncer e tumores 
no pulmão e estômago (Neff, 1985; GESAMP, 1991; Varanasi et al., 1989). Os HPAs 
são os hidrocarbonetos mais resistentes à biodegradação microbiológica e os mais 
estáveis no ambiente. São fortemente adsorvidos nos sedimentos, persistindo por 
muitos anos nos compartimentos ambientais. 

Este capítulo tem por objetivo sumarizar e avaliar os dados de contaminantes 
inorgânicos (i.e. metais traço) e orgânicos (hidrocarbonetos) nos compartimentos 
bióticos (fauna) e abióticos (sedimentos e material particulado), apresentando 
para o leitor uma visão contemporânea sobre a qualidade ambiental da Baía de 
Todos os Santos. 

Fo n t e s  d e  co n t a m i n a n t e s 

Recentemente, foi realizado um inventário de atividades antrópicas com 
potencial de contaminação da BTS (CRA, 2008). Este estudo cadastrou 58 indústrias 
e uma olaria como fontes de contaminação. Os municípios de Simões Filho, Feira de 
Santana e Candeias, localizados, respectivamente, a nordeste, noroeste e norte da 
BTS, concentram o maior número de atividades industriais (vide Mapa Temático). 
Dentre os principais ramos de atividades, destacam-se as indústrias químicas, 
petroquímicas, metalúrgicas, de produtos alimentícios e fertilizantes. Os produtos 
químicos utilizados ou gerados por estas indústrias são bastante diversos e incluem 
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metais (Fe, Zn, Hg, Mn e Cu), ácidos minerais, sulfetos e sulfatos metálicos, óleos 
vegetais, petróleo e derivados, soda, naftaleno, benzeno, fenol, polipropileno, 
cloro, hexano, óxidos, celulose, sisal, brita, amônia, entre outros.  

Apesar de desativada desde 1993, é necessário registrar a Plumbum /COBRAC 
como uma fonte contemporânea importante de metais (principalmente Cd, 
Pb e Zn) para o rio Subaé e, consequentemente, para a BTS. A Plumbum é uma 
beneficiadora inativa de minério de Pb, localizada no município de Santo Amaro, a 
menos de 300 m do rio Subaé.  Durante 33 anos de funcionamento, esta indústria 
lançou diretamente nas águas deste rio, e também através do transbordo de uma 
lagoa de rejeitos e pela emissão de material particulado atmosférico, uma grande 
quantidade de material contaminado. No passado, resíduos e filtros das chaminés 
foram inadvertidamente utilizados pela prefeitura e também pela população de 
Santo Amaro para a pavimentação de ruas, a construção de escolas e mesmo como 
colchões e tapetes (e.g. Carvalho et al., 2003). Até hoje os resíduos são estocados de 
forma inapropriada, a céu aberto, nos pátios da empresa, de modo que a lixívia dos 
resíduos para o lençol freático, o escoamento superficial e a poeira dos resíduos 
ainda são fontes significativas de metais para o rio Subaé, como será discutido mais 
a frente.    

Outra fonte importante de metais, especialmente Hg, foi a Companhia 
Química do Recôncavo (CQR), que operou às margens da Baía de Itapagipe e 
hoje funciona no Pólo Petroquímico.  Estima-se que a planta de cloro-álcali desta 
indústria despejou entre 2 e 4 kg diários de cloreto de mercúrio nas águas de 
Itapagipe, durante seus doze anos de operação (CRA, 2004).

Dois portos (Salvador e Aratu; vide Mapa Temático) e vários terminais 
marítimos estão em funcionamento na BTS e, consequentemente, são fontes de 
contaminação por hidrocarbonetos, metais e demais produtos transportados pela 
região.  É estimado que o Porto de Salvador movimente mais de 400.000 t ano-1 de 
produtos químicos e fertilizantes, enquanto o Porto de Aratu é responsável pela 
movimentação de cerca de 4 milhões de t ano-1 (CODEBA, 2008).

Dentre os terminais marítimos, destaca-se o TEMADRE (Terminal Marítimo 
Almirante Alves Câmara) construído em 1957. O TEMADRE é responsável pelo 
escoamento dos produtos da refinaria RLAM, como diesel, gasolina, parafina 
e lubrificantes. Este apresenta uma tancagem instalada com capacidade de 
armazenamento da ordem de 500.000 m³ de petróleo e derivados, álcool e 
GLP, operando cerca de 50 navios por mês, com capacidade entre 90 e 120 mil 
toneladas, sendo o segundo terminal mais importante da Petrobras, superado 
apenas pelo terminal de São Sebastião, em São Paulo. TEMADRE possui ainda 
40 tanques e esferas para armazenamento de petróleo, derivados e álcool, com 
uma capacidade de 600.000.000 m³ por mês (CRA, 2004). O terminal movimenta 
13.567.915 toneladas de petroquímicos importados e exporta 7.844.392 toneladas 
de petroquímicos (CODEBA, 2008).  
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Enquanto o número de acidentes é pequeno, comparado ao tráfego de navios, 
vazamentos de óleo ou efluentes da refinaria podem ter impacto negativo bastante 
significativo na biota, especialmente nas áreas de manguezais, e implicações diretas 
nas comunidades ribeirinhas que têm no extrativismo a principal fonte de proteína 
e renda.  Nesse sentido, vale ressaltar, o derramamento de 48.000 L de petróleo 
bruto em 1992 (Orge et al., 2000) e o episódio recente, ocorrido em abril de 2009, 
quando aproximadamente 2.500 L de óleo vazaram para a BTS. 

Outros terminais importantes são: (i) o Terminal da Dow Química, que exporta 
produtos químicos; (ii) o Terminal da Gerdau/Usiba, responsável pela importação 
de minérios de ferro e manganês (iii); o Terminal Dias Branco, agente importador 
de trigo e exportador de soja; (iv) o Terminal da Ford, exportador de veículos; (v) o 
Terminal São Roque, operado pela Petrobras, onde são reformadas e consertadas 
plataformas, chatas e navios-sonda; (vi) os terminais de passageiros de São Joaquim 
e Bom Despacho; e finalmente (vii) a Base Naval de Aratu. 

O esgotamento sanitário é uma das principais fontes de contaminação de toda 
a área da BTS. Apesar dos esforços empenhados no Projeto Bahia Azul, do Governo 
Estadual, existem municípios com estações de tratamento não operacionais, como 
a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Santo Amaro, onde os efluentes são 
lançados diretamente no rio Subaé; e vários municípios que ainda não dispõem de 
esgotamento sanitário implantado pela Empresa Baiana de Água e Saneamento 
(EMBASA), como é o caso de Nazaré, Salinas da Margarida, Saubara, São Gonçalo e 
São Sebastião do Passé (CRA, 2008). 

As ilhas de Maré e Frades, entre outras, também não dispõem de estações de 
tratamento de esgoto. Na ausência da rede coletora e de tratamento de esgoto, 
efluentes domésticos são lançados na rede pluvial, a céu aberto e ou diretamente 
em mangues e rios que desembocam na BTS. Algumas das estações elevatórias 
localizadas no entorno da BTS possuem pontos de extravasamento em zonas de 
mangue. 

Apesar de ainda existirem alguns grandes empresários do açúcar na região, 
as atividades agrícolas são reduzidas e dominadas por pequenos produtores rurais 
(5-10 ha), cuja maioria pratica a agricultura de sobrevivência e não dispõe de capital 
para subsidiar a compra de sementes e o uso de agroquímicos, predominando 
técnicas alternativas de cultivo e adubação. As principais culturas são cítricos, 
dendê, cana-de-açúcar e fumo, sendo que estas atividades concentram-se em Cruz 
das Almas, Muritiba, Jaguaripe e Cachoeira. A pastagem é a principal utilização de 
terras na região de entorno da BTS (CRA, 2008).

A carcinicultura é reconhecidamente uma fonte importante de contaminação 
(e.g. fosfato, uréia e antibióticos) para as zonas costeiras. A situação não é diferente na 
BTS. Esta atividade tem crescido rapidamente e de maneira irregular, especialmente 
na região de Salinas da Margarida, Jaguaripe e Santo Amaro.  Atualmente, existem 
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36 empreendimentos cadastrados no Instituto do Meio Ambiente (IMA), mas não 
há registros atualizados sobre o tipo e a quantidade de insumos utilizados pela 
maioria deles (CRA, 2008).   

C o n t a m i n a n t e s  n o s  co m p a r t i m e n t o s 
b i ó t i co s  e  a b i ó t i co s  d a  BT S 

M e t a i s  t ra ço

Desde 1975, existe registro de informações sobre a concentração de espécies 
metálicas com potencial impacto na Baía de Todos os Santos (Reis, 1975). Nas últimas 
três décadas foi produzido um volume significativo de informações, envolvendo 
principalmente Cu, Pb, Zn, Mn e Cd, em amostras de água, sedimento, material 
particulado em suspensão e em várias espécies de bivalves, peixes, crustáceos e 
flora de manguezal.  Entretanto, os dados divulgados foram gerados em condições 
bem variáveis, em termos de desenhos amostrais, parâmetros avaliados e técnicas 
analíticas empregadas, assim como na forma de expressão (i.e. peso seco vs 
peso úmido, fração sedimentar analisada, etc.), o que dificulta a comparação dos 
mesmos. 

As principais informações disponíveis sobre a contaminação por metais 
na Baía de Todos os Santos, com relação à matriz na qual o contaminante foi 
determinado, podem ser encontradas nos seguintes documentos:

Água: Reis, 1975; Queiroz, 1992; CRA, 1996; CRA, 1998; Santos, 2002b; •	
PETROBRAS/FUNDESPA, 2003; CRA, 2004; Bonfim, 2005; PETROBRAS/
FUSP, 2005;

 Material particulado atmosférico: de Andrade •	 et al., 1996; Pereira et. al., 
2007;

Sedimento: Brandão, 1978; Freire Filho, 1979; Queiroz, 1992; Paredes •	
et al., 1995; UFBA, 1996; Mestrinho, 1998; Argolo, 2001; Pletsch, 2002; 
Alves, 2002; Venturini, 2002; Santos, 2002a; Santos, 2002b; Brito, 2003; 
PETROBRAS/FUNDESPA, 2003; Santos, 2004; Leão, 2004; CRA, 2004; 
Onofre, 2005; PETROBRAS/FUSP, 2005; Felizzola, 2005; Junior, 2005; Hatje 
et al., 2006a; Costa, 2006; Silva, 2006; Silva, 2007; Felizzola, 2007; Barros et 
al., 2008; Costa, 2008; Queiroz e Celino, 2008a; Hatje et al., 2009;

Material particulado em suspensão: Tavares, 1981; Ramos, 1993; •	
Mestrinho, 1998; CRA, 2004; Hatje et al., 2006b; Hatje et al., 2009; e 
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Espécies de bivalves, peixes, crustáceos e flora de manguezal: Tavares, 1977; •	
Tavares et al., 1979a; b; Tavares, 1981; Toledo et al., 1983; Wallner-Kersanach, 
1994; Rodrigues et al., 1989; Freitas et al., 2002; PETROBRAS/FUNDESPA, 
2003; Anjos e Sanches, 2003; CRA, 2004; Amado-Filho et al., 2004; Rosa, 
2004; Rodrigues, 2005; Jesus, 2005; Garcia, 2005; PETROBRAS/FUSP, 2005; 
Antunes, 2006; Carvalho, 2006; Garcia, 2008; Queiroz e Celino, 2008a. 

Comparativamente, a quantidade de estudos que determinaram contami-
nantes na água é reduzida. Provavelmente, não apenas pelas dificuldades 
inerentes ao trabalho com esta matriz (i.e. baixas concentrações de contaminantes 
e matriz salina), mas também devido à grande variabilidade temporal e espacial 
das concentrações de contaminantes na água, o que implica na necessidade de se 
utilizar um número maior de amostras e réplicas, elevando substancialmente os 
custos. Em contraste, os sedimentos foram utilizados na maior parte dos estudos 
desenvolvidos na BTS.

O uso de biota, por sua vez, foi amplamente empregado para avaliar a 
qualidade ambiental, em especial na região de manguezais ao norte da BTS 
(Queiroz, 1992; Amado-Filho et al., 2004; Jesus, 2005; Carvalho, 2006; Queiroz 
e Celino, 2008a). Dentre os organismos utilizados destacam-se os bivalves, em 
virtude de sua natureza séssil, habilidade de bioacumular contaminantes e sua 
ampla distribuição geográfica. 

O desenho experimental usado em estudos de avaliação da magnitude da 
contaminação é crítico. Amostragens realizadas em apenas um evento fornecem 
uma fotografia instantânea da situação a ser avaliada. Por outro lado, a amostragem 
hierarquizada no espaço permite a distinção entre hot spots localizados próximo 
a fontes e a contaminação generalizada, oriunda de fontes antrópicas múltiplas 
(i.e. difusas e pontuais), possibilitando inferir sobre o transporte e a dispersão de 
contaminantes. 

De um modo geral, os estudos realizados na BTS são descritivos e utilizaram 
malhas regulares para realizar a amostragem nas áreas mais sujeitas à impactação 
antrópica: as regiões adjacentes aos setores intensamente industrializados, como 
a Baía de Aratu, a faixa localizada entre as ilhas de Madre de Deus e Maré, e o 
perímetro da desembocadura do rio Subaé. Este cenário está ilustrado na Figura 1, 
que registra a localização dos pontos de amostragem dos estudos levantados para 
compor este capítulo. Na Figura 1, pode se observar que a porção da baía situada 
ao sul de Salinas da Margarida, na costa oeste da BTS, e a região da bacia do rio 
Jaguaripe apresentam um número bastante reduzido de sítios estudados. Porém, 
como será discutido mais adiante, englobam áreas relativamente bem conservadas, 
com pouca atividade antrópica (vide Mapa Temático) e, portanto, poderão ser 
utilizadas, potencialmente, como áreas controle para alguns contaminantes.
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Figura 1. 
Localização das estações de 
amostragem dos estudos de 
avaliação de contaminação por 
metais traço nos sedimentos, água 
e material particulado, realizados 
na Baía de Todos os Santos.
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Os estudos que objetivam a caracterização da variabilidade temporal, tam-
bém conhecidos como estudos de monitoramento, consistem em realizar amos-
tragens múltiplas, visando identificar e avaliar escalas de ocorrência de processos 
(i.e. sazonais, anuais e decenais), variação no aporte de carga de contaminantes 
e melhoria da qualidade de um corpo receptor de efluentes. Alguns estudos (e.g. 
Queiroz, 1992; CRA, 2004; Silva, 2006) visaram a avaliação temporal da contamina-
ção dos compartimentos ambientais, com campanhas de amostragens nos perío-
dos de verão e inverno. No entanto, amostras coletadas no inverno e no verão, em 
apenas uma ocasião, são réplicas espaciais e não temporais, pois não foram feitas 
medidas em escalas de tempo menores do que sazonais para avaliar a significância 
destas variações (Underwood, 1997; Hatje et al., 2001a). Independentemente da 
matriz em questão ser água ou sedimento, existe um fator de confusão, associado 
às variações de pequenas escalas temporais e problemas na interpretação dos da-
dos das chamadas campanhas sazonais.

Os dados disponíveis sobre a concentração de metais, especialmente para 
as águas da BTS, para o período anterior à década de 90, são limitados e muitas 
das informações não permitem comparação com resultados mais recentes, pois (i) 
não utilizaram procedimentos limpos, hoje amplamente descritos na literatura; (ii) 
não foram corroboradas por medidas independentes e/ou materiais de referência 
certificados; e (iii) são inconsistentes com valores mais recentes obtidos sob 
controles de qualidade mais rigorosos. Consequentemente, existe uma grande 
dificuldade para se realizar uma avaliação da evolução temporal das concentrações 
de metais na Baía de Todos os Santos.   

Material particulado e sedimentos

O transporte através da atmosfera seguido de deposição seca (material 
particulado atmosférico) e úmida (chuva) tem um papel relevante na introdução 
de espécies metálicas nas zonas costeiras e oceânicas.  No caso da Baía de Todos 
os Santos, existem poucas informações sobre as taxas de deposição de metais 
na literatura científica. Estudo realizado em Salvador, em que um dos locais de 
coleta foi o bairro do Bonfim, na Cidade Baixa, próximo à BTS (de Andrade et al., 
1996), revelou que a origem de Al, Ca, Cr, Cd, Fe, Mg, Mn, V, Zn e Na, associados a 
partículas em suspensão na atmosfera, era ressuspensão do solo, aerossol marinho, 
emissões veiculares e resultava ainda das atividades relacionadas com metalurgia 
e construção civil. A aplicação de análise fatorial revelou que, no Bonfim, as 
fontes solo, metalurgia e construção civil representavam 79% da variação total do 
sistema. 

Estudos recentes (Pereira et al., 2007) avaliaram as concentrações de Fe, Mn, 
Cu e Zn associadas ao material particulado atmosférico em três diferentes locais 
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da Região Metropolitana de Salvador: a Estação de Transbordo da Lapa; o Porto de 
Aratu e a Vila de Bananeira, localizada na Ilha de Maré.

Bananeira apresentou média de partículas totais em suspensão no ar (36,1  
µg m-3) menor que o Porto de Aratu (169 - 182 µg m-3), mas ainda acima dos valores 
permitidos pelos padrões brasileiros (Pereira et al., 2007), e não muito menores que 
os determinados em outros locais de Salvador (Andrade et al., 1996). 

Com relação às espécies metálicas estudadas (Figura 2), Zn foi a mais 
abundante, apresentando, em Bananeira, uma concentração média de 145 ng m-3, 
durante o período estudado, muito maior que a determinada no Porto de Aratu,  
4 ng m-3 (Pereira et al., 2007).  O fator de enriquecimento (FE) de Zn em Bananeira 
foi muito alto (3.909). 

Cobre e Mn também apresentaram enriquecimentos elevados no material 
particulado atmosférico, atingindo, respectivamente, FE 192 e 45, revelando 
uma forte contribuição antrópica. Os FEs observados para o material particulado 
atmosférico, especialmente o enriquecimento tão expressivo de Zn em Bananeira, 
não foram observados nas amostras de sedimento nas adjacências da Ilha de Maré 
e/ou outras regiões do infralitoral da BTS, como será discutido a seguir. 

Além do material particulado atmosférico, o material particulado em sus-
pensão (MPS), de origem fluvial, é um importante vetor de transporte de conta-

Figura 2. 
Teores de metais encontrados no 
material particulado atmosférico. 
(a) Partículas totais em suspensão 
no ar (TSP) no Porto de Aratu e em 
Bananeira, na Ilha de Maré e  
(b) Material particulado 
atmosférico com diâmetro 
aerodinâmico < 10 µm (fração 
PM10) encontrado no Porto de 
Aratu e Estação de Transbordo da 
Lapa. As barras indicam ± o erro 
padrão (modificado de Pereira et 
al., 2007).

a

b
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minantes para a zona costeira. Tipicamente, mais de 50% do Pb, Zn, Cr, Co e Cu 
são  transportados como MPS, mesmo quando as concentrações de material par-
ticulado em suspensão nas águas são baixas (Horowitz, 1991), como é o caso dos 
tributários da BTS (2 - 86 mg kg-1; Hatje et al., 2009). 

As concentrações de metais traço no MPS dos estuários dos rios Paraguaçu, 
Subaé e Jaguaripe (vide Capítulo III, para uma caracterização detalhada) mostraram 
variabilidades inter e intraestuarina (Tabela 1) que representam as particularidades 
geológicas e as atividades antrópicas desenvolvidas em cada bacia de drenagem. 
A distribuição espacial da maioria dos elementos metálicos estudados (e.g. Cd, Cu, 
Pb e Zn) não apresentou o padrão esperado de decréscimo de concentração das 
porções fluviais do estuário em direção à desembocadura na BTS, caso típico de 
elementos cuja principal origem é litogênica (Hatje et al., 2009).  Esta ausência de 
um padrão claro de diluição do material de origem fluvial também foi relatada, 
anteriormente, para o estuário do rio Paraguaçu (Tavares, 1981) e outros estuários 
ao redor do globo (e.g. Zwolsman e van Eck, 1999; Hatje et al., 2001b; LeBlanc e 
Schroeder, 2008). Este tipo de comportamento pode estar associado a uma série 
de fatores como, por exemplo, o aumento de sorção de metais nos sólidos em 
suspensão, causado pelo incremento do pH ao longo do gradiente estuarino, e 
fontes antrópicas amplamente distribuídas nas bacias de drenagem, entre outros.

Tabela 1. Teores de metais traço (µg g-1) associados ao material particulado nos estuários dos tributários 
da Baía de Todos os Santos, BA.

Elemento Paraguaçu Subaé Jaguaripe

mínima máxima mínima máxima mínima máxima

Cd >0,001 0,61 >0,001 3,47 >0,001 >0,001

Co 0,89 13,3 9,15 48,0 2,24 12,9

Cr 1,98 10,2 1,40 13,6 2,69 19,4

Cu 3,11 11,6 12,3 38,9 2,67 14,1

Ni 8,59 33,4 9,94 22,3 2,42 13,0

Mn 480 4130 482 6027 1581 2883

Pb 5,00 19,9 30,7 125 5,77 22,3

Zn 9,35 46,6 62,7 212 14,4 64,4

Fonte: Modificado de Hatje et al., 2006b.

Estudos recentes dos fluxos de material particulado em suspensão dos 
tributários para a BTS (Hatje et al., 2006a) indicaram um aporte de carga da ordem 
de 101 a 103 kg m-1 de largura da seção fluvial. Dentre os elementos estudados, o 
Mn, seguido por Zn e Pb foram os elementos que apresentaram os maiores fluxos. 
O total de metais transportados variou entre 10-5 kg m-1 e 101 kg m-1 de largura da 
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seção. Este estudo mostrou que, dentre os principais tributários, o rio Subaé é a 
principal fonte de material particulado em suspensão e de metais traço para a BTS. 
Isto é corroborado pelos dados apresentados em CRA (2004), os quais também 
indicam os rios Dom João e Mataripe, localizados nas proximidades da refinaria 
RLAM, como fontes de Hg; e os rios Dom João, Mataripe e São Paulo como fonte 
de As para a BTS.

Com a utilização da análise de componentes principais (PCA) foi possível 
separar, baseando-se na concentração dos metais traço, os principais estuários da 
BTS (Figura 3). 

Figura 3. 
Análise de componentes principais 
das concentrações de metais traço 
(Co, Cu, Cr, Ni, Pb e Zn) no MPS 
dos estuários dos rios Paraguaçu, 
Subaé e Jaguaripe. 

A soma da varibilidade explicada com dois eixos (PCs; Figura 3) foi de 69%. 
As variáveis que apresentaram maior correlação com o PC1 foram, em ordem de-
crescente Zn, Cu, Pb e Co. Estas variáveis que compuseram o eixo I são responsá-
veis pela separação do estuário do rio Subaé dos outros dois estuários avaliados, 
de acordo com um gradiente de contaminação. Assim, foi possível verificar que a 
contaminação do material particulado cresce no eixo I (PC1, Figura 3), da direita 
para a esquerda. Neste eixo há uma sobreposição das estações dos estuários de 
Jaguaripe e Paraguaçu. O eixo II (PC2, Figura 3) separou, parcialmente, os estuários 
dos rios Paraguaçu e Jaguaripe, baseado principalmente nas concentrações de Cr 
e, secundariamente, nas concentrações de Ni. Ambos os elementos têm fonte asso-
ciada, principalmente, à litologia da região e apresentaram concentrações no MPS 
inferiores aos valores “background natural” (Argollo, 2001; CRA, 2004), estimados 
para a BTS.  As concentrações de metais no MPS dos estuários dos rios Paraguaçu, 
Subaé e Jaguaripe, testadas através da análise ANOSIM, mostraram que as similari-
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dades das amostras intraestuários são significativamente (P < 0,05) maiores do que 
as similaridades entre estuários, corroborando os resultados do PCA apresentados 
na Figura 3. 

Para os dados de metais nos sedimentos de fundo, foi observado o mesmo 
padrão, i.e. os sedimentos do estuário do rio Subaé (e.g. Patchineelam e Forstner, 
1983; CRA, 2004; Hatje et al., 2006a) têm uma “assinatura geoquímica” bastante 
distinta, são mais enriquecidos em Cd, Pb e Zn, comparativamente aos estuários 
do Paraguaçu (Mestrinho, 1998; CRA, 2004; Rosa, 2004; Silva, 2006; Barros et al., 
2008) e do Jaguaripe (Hatje et al., 2009). 

Zinco e Cd eram eram constituintes minoritários do minério de Pb utilizado 
pela Plumbum, em funcionamento nas proximidades do rio Subaé, entre 1960 e 
1993. Durante este período, a metalúrgica produziu entre 11 x 106  e 32 x 106 kg de 
barras de Pb ano-1 e estima-se que mais de 25 x 107 kg de Cd foram lançados no rio 
Subaé e pelo menos 15 x 107 kg de Cd tenham sido lançados na atmosfera. Na déca-
da de 70, um estudo pioneiro sobre a contaminação por metais em um tributário da 
BTS (Reis, 1975) mostrou que as concentrações de Cd e Pb nas águas do rio Subaé 
excediam os limites preconizados pela Organização Mundial da Saúde em, respec-
tivamente, 8 e 16 vezes. Mais de 30 anos depois deste primeiro estudo, os teores de 
Pb em águas subterrâneas coletadas no município de Santo Amaro, nas proximida-
des da Plumbum, ainda são bastante elevados atingindo valores superiores a 230  
µg L-1, muito acima do limite preconizado na legislação brasileira, Portaria 518/04 
do Ministério da Saúde (Santos, 2009). Estes dados de água subterrânea, somados 
aos dados de metais em sedimento de fundo e MPS, bem como as alterações de 
estrutura de comunidades bentônicas documentadas para o estuário do rio Subaé 
(vide Capitulo VI; Hatje et al., 2006a) indicam que as escórias da inativa Plumbum, 
localizadas no pátio da empresa, bem como em lagoas de decantação, continuam 
sendo uma fonte contemporânea importante de metais, especialmente Pb, Cd e Zn, 
para o lençol freático, para o rio Subaé e, consequentemente, para a BTS.  

A contaminação severa, e.g. causadora de efeitos adversos na biota e impondo 
risco toxicológico para a saúde humana, como é o caso do estuário do rio Subaé 
(Carvalho et al., 1984; 1985; 1989; 2003), tipicamente ocorre como hot spot. A 
ocorrência de hot spot em sedimentos é o resultado do acúmulo de contaminantes 
próximo às fontes. A área de influência do hot spot depende da carga do contaminante, 
da hidrodinâmica local, da diluição do MPS com partículas não contaminadas, da 
granulometria e do transporte dos sedimentos. Em ambientes onde a urbanização 
ocupa todo o entorno do estuário, e fontes diversas de esgotamentos domésticos 
estão presentes, como é o caso do Subaé, a caracterização de gradientes na zona 
de entorno do hot spot, bem como no corpo d’água receptor do estuário, é muito 
complexa.     
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Tabela 2. Concentração máxima e mínima de metais (µg g-1) em sedimentos da BTS e outros estuários e baías costeiras.

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

Fonte Local Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx

Bahia Azul, 2000* BTS 72,2 320 25,0 148 37,0 96,0 3,40 3,40 - -

CRA, 1996 BTS 4,00 1646 2,00 780 3,00 666 0,650 3,00 - -

CRA, 1997 BTS 2,20 774 2,00 359 1,90 404 - - - -

CRA,1998 BTS 3,20 307 6,40 43,4 2,30 425 - - - -

CRA, 2004 BTS 0,44 332 0,16 107 0,16 429 0,003 5,56 0,012 71,9

Paredes et al., 1995 BTS 15,3 102 2,50 156 6,80 51,0 0,010 11,4 - -

Silva, 2006 BTS 16,2 22,8 10,7 15,6 4,28 15,2 0,034 0,28 - -

Mestrinho, 1998 BTS 19 136 18 40 9,5 24 <LD 2,67 - -

Alves, 2002 BTS 20,4 107 13,3 60,2 11,1 52,7 - - - -

Bonfim, 2005 BTS 2,90 108 0,90 33,6 0,50 30,0 0,100 1,15 - -

Garcia, 2005 BTS 18,7 73,3 0,02 32,9 12,4 35,3 0,004 0,98 - -

Junior, 2005 BTS 14,1 97,7 6,14 53,6 8,99 44,4 0,010 2,73 - -

Leão, 2004 BTS 0,29 124 0,25 631 2,51 23,0 0,050 1125 - -

Onofre, 2005 BTS 4,68 37,8 0,65 25,7 0,80 10,3 - - - -

Ramos, 1993 BTS 42,4 49,4 43,8 63,4 33,4 46,8 - - - -

Rosa, 2004 BTS 3,20 69,0 - <10 2,20 134 <1 <1 - -

Santos, 2002b BTS 43,0 116 8,00 32,0 19,0 83,0 0,050 1,50 - -

Queiroz, 1992 BTS 15,3 530 2,50 156 4,30 90,9 0,010 12,8 - -

Queiroz e Celino, 2008a BTS 3 95 10 74 5 43 <LD 0,06 - -

Pletsch, 2002 BTS 2,60 178 1,58 75,4 2,30 195 - - - -

BMA, 2002 BTS 17,0 88,0 27,0 27,0 - - - - - -

UFBA, 1996 BTS - - 2,70 618 2,63 230 0,010 2,16 0,93 85,1

Wallner Kersanach,1994 BTS 3,84 4,17 1,95 2,07 0,98 1,04 0,050 0,05 - -

Celino et al., 2005 BTS 50,3 100 8,67 30,3 22,7 58,7 0,020 1,29 - -

Otero et al., 2008 BTS 2,17 77,8 10,1 69,4 5,04 42,2 <0,9 <0,9 - -

Hatje et al., 2006a BTS 37,2 667 10,9 325 10,4 21,8 0,20 3,48 - -

Barros et al., 2008 BTS 20,1 32,5 10,7 34,5 4,25 15,2 <LD 0,21 - -

Concentrações pontuais altas de outros elementos metálicos (Tabela 2), 
além do Pb, ocorrem em outros locais da BTS, como pode ser constatado através 
dos fatores de enriquecimento (FE) calculados (Tabela 3) para os dados levantados 
para a BTS (Tabela 2). 
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Tabela 3. Valores de background (µg g-1) e fatores de enriquecimento (FE) para as amostras de sedimento do infralitoral da Baía de Todos os Santos 
e seus tributários.

Mn Cu Zn Cd Pb As Hg Cr Ni Fonte

FE 0,01 - 7,1 0,01 - 41 0,1 – 23 0,07 - 426 0,01 - 42 0,01 - 7,4 0,6 - 108 0,1 - 2,23 0,04 -1,20 Tabela 3

Background 344 ± 105 16,4 ± 5,6 70,6 ± 1,5 0,03 ± 0,01 18,4 ± 8,0 5,0 a 17 ≤ 17 42,4 ± 8,7 nd CRA, 2004

Background nd 23,0 ± 5,2 71,3 ± 8,8 0,08 ± 0,01 27,4 ± 8,8 nd nd 106 ± 9,0 33,3 ± 2,8 Argollo, 2001

nd = não determinado.

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

Fonte Local Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx

Onofre et al., 2008 BTS 4,68 31,8 1,36 21,1 0,45 10,3 <0,1 <0,1 - -

Passos, 2005 Estuário do rio Sergipe 7,42 99,7 8,14 31,1 5,0 32,7 0,07 0,56 - -

Luis Silva et al., 2006 Santos-Cubatão 53 476 9 127 13 109 <LD 1,6 - -

Neto et al., 2006 Baía da Guanabara 5 755.149 2 19.340 2 18.840 - - - -

Spencer et al., 2006 Estuário Medway 29 392 8 203 9 103 - - - -

França et al., 2005 Estuário Tagus 168 427 65,2 199 27,6 89,1 1,7 5,9 - -

Attril e Thomes, 1995 Estuário Thames 108 1.050 57,9 1.634 22,2 348 0,6 9,8 14,5 45

Birch e Taylor, 1999 Estuário Port Jackson 108 7.622 37,9 3.604 9,3 1.053 <LD <LD - -

Ferreira et al., 1996 Costa do Macao - - 14,5 66,7 - - 0,45 8,29 15,1 34,6

Du Laing et al., 2009 Estuário Scheldt 144 611 - - 18,8 118 1,51 10,2 - -

* = Laudo Técnico; LD = limite de detecção.

Os maiores FEs de Cd foram observados no rio Subaé, tanto para o meso, 
como para o infralitoral (Anjos e Sanchez, 2001; CRA, 2004; Hatje et al., 2006a).  

Os FEs para o Pb também foram elevados nos solos coletados nos mangues 
e nas redondezas da antiga indústria Plumbum, no rio Subaé (Queiroz, 1992; Hatje 
et al.,  2006a), no infralitoral da Baía de Itapagipe, no mesolitoral da Baía de Aratu e 
em um ponto nas adjacências de Mataripe (Freire Filho, 1979; CRA, 2004; Queiroz 
e Celino, 2008a).  

Os maiores fatores de enriquecimento para Zn no infralitoral da BTS ocorre-
ram na Baía de Itapagipe (CRA, 2004) e no rio Subaé (Hatje et al., 2006a). Já o enri-
quecimento de Cu foi observado em várias regiões da BTS, refletindo a importância 
das fontes antrópicas difusas distribuídas ao redor de toda a baía (e.g. UFBA, 1996; 
Alves, 2002; CRA, 2004; Hatje et al., 2006a; b ; Queiroz e Celino, 2008a). A concen-
tração background de Mn para a BTS é relativamente elevada (CRA, 2004), devido, 

Continuação Tabela 2
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provavelmente, à ocorrência de folhelhos naturalmente enriquecidos por Mn na 
região. Os maiores enriquecimentos de Mn foram observados nas Baías de Aratu 
e Iguape e na desembocadura do rio Subaé (UFBA, 1996; Mestrinho, 1998; Santos, 
2002b; Hatje et al., 2006a).  

Os maiores teores e, consequentemente, os maiores FEs de As na BTS foram 
encontrados nos sedimentos da região do entorno de Mataripe, em alguns pontos 
da Baía de Aratu e na desembocadura do Subaé (UFBA, 1996; CRA, 2004). Alguns 
locais na desembocadura do Paraguaçu (CRA, 2004; Barros et al., 2008) e no estuário 
do rio Jaguaripe também apresentaram valores elevados de enriquecimento de 
As (Hatje et al., 2009), indicando que as fontes de As, bem como sua especiação 
química, precisam ser investigadas nestas regiões. 

Os sedimentos mais enriquecidos em Hg na BTS concentraram-se, principal-
mente, no litoral da Baía de Itapagipe, onde a Companhia Química do Recôncavo 
operou durante 12 anos, às margens da baía, produzindo cloro e soda cáustica 
(CRA, 1996) e descarregando 900 kg ano-1 de Hg no ambiente (Wasserman e 
Queiroz, 2004). 

Para sintetizar os dados de metais levantados nos sedimentos (Tabela 2), 
visualizar tendências na distribuição espacial dos mesmos e, principalmente, 
interpretar os dados, baseando-se em valores guia de qualidade de sedimento, 
foram construídos mapas de distribuição para Cd, Zn, Cu, As e Pb. Foram aplicados 
critérios de qualidade de sedimento para cada estação amostrada, em cada 
estudo considerado, utilizando-se critérios empíricos de qualidade de sedimento, 
embasados em grandes bancos de dados nos quais são estabelecidas relações de 
causa-efeito, i.e. valores de contaminantes que são associados a efeitos biológicos 
adversos (MacDonald et al., 1996; Long et al., 1995; NOAA, 1999). 

Dentre os critérios de qualidade mais utilizados para os sedimentos marinhos 
destacam-se o TEL (Threshold effect level) e o PEL (Probable effect level) empregados 
neste capítulo. O TEL representa a concentração abaixo da qual a ocorrência 
de efeitos adversos é esperada que ocorra apenas raramente, enquanto o PEL 
representa a concentração acima da qual os efeitos adversos são freqüentemente 
esperados.  Os valores numéricos para o TEL e o PEL são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Valores de TEL, PEL e AET, em µg g-1, para metais e metalóides em sedimentos marinhos (NOAA, 
1999).

Mn Cu Zn Cd Pb As Hg

TEL - 18,7 124 0,676 30,2 7,2 0,13

PEL - 108,2 271 4,21 112 41,6 0,70

AET* 260 390 410 3,0 400 35 410

*Valor acima do qual é sempre esperada a ocorrência de efeito adverso.
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 Após a comparação das concentrações de metais com o TEL e o PEL, foi 
calculada a média ponderada do critério, para toda a malha da BTS, usando-se 
quadrículas com área de 1 km2, e este valor foi utilizado para confeccionar os mapas, 
de modo a caracterizar o nível de qualidade ambiental da área estudada. Através 
destes mapas foi possível visualizar a distribuição espacial dos contaminantes e 
identificar os hot spots, ou seja, as áreas críticas em termos de contaminação e 
possíveis efeitos adversos para a biota. De acordo com os critérios adotados, para 
cada mapa de metal são mostradas três categorias de dados.

A primeira categoria inclui dados cujas concentrações estão abaixo do TEL e, 
portanto, não é esperada a ocorrência de efeitos adversos; a segunda é composta 
por dados cujas concentrações encontram-se entre os valores de TEL e PEL; e a 
terceira categoria contém dados cujos valores excedem os valores de PEL, sugerindo 
a toxicidade dos sedimentos para a biota. 

Nas Figuras 4-8, como exemplos, pode ser observado um mosaico de hot 
spots na BTS, decorrentes da multiplicidade de fontes antrópicas de metais para a 
região.  Para Cd (Figura 4), por exemplo, além da região do estuário do rio Subaé, 
importante fonte de Cd para a BTS, como já discutido, áreas com teores acima 
do TEL também foram observadas nas Baías de Aratu e Itapagipe, bem como 
em alguns pontos da área contígua a Mataripe.  Nestas regiões, as indústrias de 
produtos químicos orgânicos e metálicos, as atividades petrolíferas e os esgotos 
domésticos contribuem para os elevados teores de Cd.

A maioria das regiões analisadas para Zn, por sua vez, apresentou teores 
abaixo do TEL (Figura 5). Assim, não é esperada a ocorrência de efeitos adversos 
decorrentes, isoladamente, deste elemento, na maior parte dos sítios avaliados. A 
exceção foram alguns pontos nas proximidades do Terminal de São Roque, onde 
a Petrobras faz manutenção em plataformas, e também na Baía de Iguape e no 
rio Subaé. Cabe ressaltar que a abordagem deste estudo utilizou valores médios 
para áreas de 1 km2, o que naturalmente é eficiente para visualizar tendências, mas, 
de certa forma, dilui picos isolados de concentração, pois trabalha com médias, 
podendo, ainda, mascarar sítios com concentração muito elevada. Por exemplo, 
Freire Filho (1979) e CRA (2004) relataram valores de Zn acima do TEL na Baía de 
Aratu. Valores elevados, inclusive acima do PEL, também foram observados na Baía 
de Itapagipe (e.g. CRA, 2004). As fontes principais de Zn, bem como de Cd, para a 
baía e o Porto de Aratu são as indústrias de produtos químicos orgânicos e de metais 
primários, as atividades petrolíferas e o esgotamento doméstico, especialmente em 
Itapagipe.

A contaminação em escala regional, como o caso do Cu (Figura 6), resulta 
de fontes difusas deste elemento para a BTS. O esgotamento doméstico, fonte 
reconhecida de Cu, é lançado in natura em diversas regiões do entorno da baía, 
bem como nas ilhas, e é certamente um importante vetor de aporte de Cu em toda 
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Figura 4. Distribuição média de Cd 
nos sedimentos da BTS, de acordo 
com os valores de TEL e PEL. 
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Figura 5. 
Distribuição média de Zn nos 
sedimentos da BTS, de acordo com 
os valores de TEL e PEL. 
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Figura 6. 
Distribuição média de Cu nos 
sedimentos da BTS, de acordo com 
os valores de TEL e PEL. 
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a BTS. Assim, resultando em concentrações acima do TEL e, portanto, passível de 
toxicidade para a biota de muitas áreas

Vale ressaltar que sedimentos do Porto de Aratu, da Baía de Itapagipe e 
adjacências do Terminal de São Roque no estuário do Paraguaçu apresentaram 
teores bastante elevados, inclusive acima do PEL, sugerindo a possibilidade 
de ocorrência frequente de efeitos tóxicos na biota. As principais fontes são as 
indústrias de refino de petróleo, de produtos químicos orgânicos e inorgânicos e 
de metais primários, localizadas na Baía de Aratu, indústrias de acabamento de 
produtos metálicos e, principalmente, portos e terminais onde o minério de cobre 
é transportado (CRA, 2004). Um lixão/aterro funcionou até meados da década 
de 70 em Itapagipe, contribuindo com Cu, Zn e outros elementos presentes em 
testemunhos sedimentares coletados nesta região (CRA, 2004).  

Pode-se observar, na Figura 7, que concentrações elevadas de As foram 
encontradas em toda a BTS, sendo que teores acima do PEL foram encontrados na 
foz do rio Subaé, oriundos do passivo ambiental da Plumbum, no Porto de Aratu 
e em Itapagipe, sugerindo a toxicidade potencial destes sedimentos para a biota.   
Concentrações relativamente elevadas de As no rio Jaguaribe não eram esperadas, 
visto que a bacia de drenagem é relativamente bem preservada e apresenta pouca 
atividade antrópica. 

O aporte litogênico, defensivos agrícolas, rações utilizadas na carcinicultura e 
produtos químicos utilizados para proteger embarcações de madeira, amplamente 
utilizadas na BTS e construídas na região, são fontes potenciais de As e precisarão 
ser avaliadas em estudos futuros.  A ampla dispersão de As na BTS também suge-
re que o transporte atmosférico tenha papel fundamental na distribuição espacial 
deste elemento. As concentrações de As acima do TEL na região contígua a Ma-
taripe sugere as atividades de refino de petróleo como fontes de As, bem como 
atividades industriais e tráfego naval na baía e Porto de Aratu, respectivamente 
(CRA, 2004).   

A distribuição de Pb, de acordo com os critérios de PEL e TEL (Figura 8), 
mostrou que a contaminação por este elemento está amplamente distribuída na 
baía, com exceção do estuário do rio Jaguaripe e grande parte do rio Paraguaçu. A 
contaminação por Pb na BTS foi previamente relatada por Freire Filho (1979), UFBA 
(1996), CRA (1997; 1998; 2004), Alves (2002) e Queiroz e Celino (2008a). As áreas 
mais críticas, com concentrações acima do PEL, foram observadas no rio Subaé e 
na região adjacente a sua desembocadura, na Baía de Itapagipe e na baía e Porto 
de Aratu. 

Enquanto o rio Subaé é uma importante via de transporte de Pb para a BTS, 
atividades industriais, como o caso da indústria têxtil em Tanheiros e cuja produção 
no início do século foi a mais importante do país (CRA, 2004), o CIA e o transporte 
marítimo também contribuem com aportes de Pb para a baía. A maior parte dos 
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Figura 7. 
Distribuição média de As nos 
sedimentos da BTS, de acordo com 
os valores de TEL e PEL. 
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Figura 8. 
Distribuição média de Pb nos 
sedimentos da BTS, de acordo com 
os valores de TEL e PEL. 
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fluxos de Pb para o sedimento, estudados através de análises de testemunhos, é 
inferior a 120 mg m-2 ano-1, sugerindo que a homogeneidade dos fluxos na BTS 
reflete a importância do aporte atmosférico deste elemento, relacionado à queima 
de combustíveis fósseis (CRA, 2004). 

Para as regiões que não apresentaram teores de metais acima dos critérios TEL 
e PEL, pode-se afirmar que a possibilidade dos sedimentos exercerem toxicidade 
na biota é baixa.  No entanto, para a precisa determinação da toxicidade dos 
sedimentos é necessário que linhas de múltipla evidência sejam empregadas, as 
quais deverão incluir ensaios toxicológicos, análise da estrutura das comunidades 
bentônicas, biomonitores e/ou experimentos manipulativos de campo. 

Embora a definição da toxicidade através dos valores orientadores não seja 
inequívoca, mostraram-se mais preocupantes os casos em que as concentrações de 
metais excederam os valores de AET, i.e. o valor acima do qual é sempre esperada a 
ocorrência de respostas biológicas adversas devido à exposição ao contaminante.  
Este é o caso de Cu em Caboto e Aratu; Cd e Zn no Subaé; e As em Salinas da 
Margarida, Itapagipe e Aratu (CRA, 2004). 

Comparando-se as concentrações de metais, reportadas para os sedimentos 
da BTS, a outros estuários e baías costeiras (Tabela 2), pode-se constatar que em 
estuários com conhecido histórico de contaminação, como, por exemplo, a Baía da 
Guanabara, no Brasil, os estuários europeus, Scheldt e Thames, e o Port Jackson na 
Austrália, os teores de metais destes ambientes apresentam concentrações bem 
mais elevadas do que aquelas observadas na BTS. 

Com base nos dados acima apresentados é possível concluir que, isolada-
mente, as análises químicas de contaminantes nos sedimentos não podem definir 
de maneira robusta e inequívoca os possíveis riscos ecológicos associados à 
contaminação. Para reduzir incertezas sobre a biodisponibilidade de metais nos 
sedimentos e auxiliar na avaliação de riscos, informações sobre a acumulação de 
metais nos componentes bióticos são de grande relevância. 

Biota

O consumo de pescados, especialmente de invertebrados, é a principal 
fonte de proteína animal para as comunidades ribeirinhas da BTS. As atividades 
de coleta de mariscos e a pesca artesanal são uma importante fonte de renda para 
mais de 5000 famílias que habitam o Recôncavo.  Visto a importância de algumas 
espécies biológicas para a região, vários estudos foram realizados na BTS para a 
determinação de metais nesta matriz.

Alguns organismos que acumulam metais nos seus tecidos podem ser 
utilizados como biomonitores. Os teores de metais em organismos biomonitores 
são geralmente elevados e relativamente fáceis de serem medidos, sem risco 
significativo de contaminação, durante a manipulação laboratorial. 
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O total de metal acumulado em um organismo representa todo o metal 
sorvido e/ou removido pelo organismo, por todas as rotas, integrado no tempo 
(Rainbow, 1993). Visto que a acumulação dos metais em um biomonitor é uma 
medida integrada da biodisponibilidade de metais para o organismo, o uso de 
biomonitores é um importante complemento dos dados de sedimento e água. 
Entretanto, para que as respostas dos biomonitores apresentem conclusões 
de caráter generalista sobre o grau, fonte (i.e. solução, material em suspensão, 
sedimentos depositados), e extensão da contaminação é importante utilizar mais 
de um organismo que seja amplamente distribuído na área de estudo (Luoma e 
Rainbow, 2008).

Os bivalves têm sido amplamente utilizados em programas de biomonito-
ramento (e.g. Cantillo, 1998; Chiffoleau et al., 2005; Lauenstein et al., 1990).  Estão 
relativamente bem estabelecidos na literatura os teores que representam alta ou 
baixa acumulação de metais em espécies de mariscos e de ostras (Cantillo, 1998; 
Luoma e Rainbow, 2008). No caso da BTS, os organismos mais utilizados nos 
estudos de metais foram os bivalves (Anomalocardia brasiliana – Chumbinho/
Papa-fumo, Crassostrea rhizophorae – ostra, Macoma constricta – pé-de-galinha; 
Mytella guianensis – sururu; Brachidontes exustus – sururu de pedra; Lucina pectinata 
– lambreta). Embora a maior parte dos estudos desenvolvidos na BTS tenha 
empregado organismos bivalves, alguns trabalhos recentes têm utilizado outras 
espécies da biota, como peixes e amostras de flora de manguezal (CRA, 2004; CRA, 
2005; Freitas et al., 2002; Leão, 2004; Garcia, 2005; Garcia et al., 2008).

Na Tabela 5 encontra-se um resumo dos principais estudos que determi-
naram metais em bivalves coletados na BTS. Comparando-se os teores de metais 
nas diversas matrizes biológicas, pode-se observar que os organismos respondem 
de maneira diversa à biodisponibilidade de metais nos sedimentos, em parte 
devido à ecologia de cada espécie (e.g. forma de alimentação, taxa de crescimento, 
eficiência de assimilação e eliminação de metais).

Para a avaliação do nível de contaminação da biota por metais, as concen-
trações dos diversos estudos foram comparadas aos critérios da legislação brasi-
leira, que utiliza dois instrumentos para estabelecer limites de tolerância máxima 
de contaminantes inorgânicos em alimentos (Tabela 6), i.e. o Decreto n° 55.871, 
de 26 de março de 1965, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e a 
Portaria n° 685, de 27 de agosto de 1998 (ANVISA). A Tabela 6 também registra o 
limite de Mn preconizado pela USEPA (1986) e os valores de As, Cd, Cu, Pb, Zn e Hg 
sugeridos pelo NOAA, através do Programa Mussel Watch, que há mais de 20 anos 
monitora a concentração de metais e outros contaminantes em moluscos e ostras 
presentes na região costeira dos Estados Unidos. 
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Tabela 6. Limites de tolerância máxima de metais e metalóides em alimentos (µg g-1).

Elemento Decreto 55.871 Portaria 685
(peixe e produto de pesca) NOAA USEPA*

As 1 (alimentos) 1 17

Cd 1 (alimentos) 1 6,2

Cu 30 (alimentos) - 12 (moluscos) / 370 (ostras)

Mn - - 54

Pb 2  (pescados) 2 4,8 (moluscos) / 0,84 (ostras)

Zn 50 (alimentos) - 200 (moluscos) / 5.100 (ostras)

Hg 0,5 (peixes, crustáceos e moluscos) 0,5 0,23

*Critério adotado pela CETESB, em peso úmido.

Tabela 5. Concentração mínima e máxima de metais (µg g-1, peso seco) em tecidos de organismos biomonitores coletados na Baía de Todos os 
Santos, BA. 

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

Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx

Anomalocardia brasiliana 2,06 4,3 0,86 4,11 3,25 26,4 1,36 71,8 - - UFBA, 1996

- - 0,99 8,15 8,9 24,6 0,14 2,07 60,5 66,9 Gonçalves, 2006

- - 0,02 0,02 - - - - - - Toledo et al., 1983

- - 2,71 8,29 225 526 4,5 6,6 1.890 4.733 Amado Filho et al., 2008

6,6 16,2 >LD 1,81 2,77 8,80 - - 45,6 64,4 Hatje et al., em preparação 

Crassostrea rhizophorae - - 3,9 8,11 31,8 100 0,25 0,99 1.141 1.863 Gonçalves, 2006

- - 2,95 4,13 1150 1984 0,49 0,69 2.231 3.781 Wallner-Kersanach et al., 2000

2,92 14,3 0,28 1,23 12,8 222 - - 983 2.998 Hatje et al., em preparação

Macoma constricta 2,9 11,7 0,012 0,33 1,8 116 0,35 3,7 3,4 165 CRA, 2004

- - 0,18 1,22 9,86 123 5,3 25,2 - - UFBA, 1996

- - 0,01 0,98 16,9 194 0,228 4,68 43,3 61,7 Gonçalves, 2006

Mytella guianensis - - 0,1 0,97 13,9 68,1 0,477 3,75 49,9 78,5 Gonçalves, 2006

4,27 13,6 0,42 0,77 7,16 56,4 - - 50,3 214 Hatje et al., em preparação
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Ocorreu violação da legislação para todo o conjunto de metais avaliados. 
Em ordem decrescente, os metais com maior número de violações da legislação 
brasileira e/ou NOAA foram Cu > Zn > Pb > Cd > As > Hg. Para os bivalves, a 
contaminação foi principalmente decorrente de Cu, Zn e Cd, já para os peixes 
destacaram-se as elevadas concentrações de As e Hg. Um estudo recente que 
avaliou os teores dos metais em peixes relatou que oito das doze localidades 
amostradas apresentaram amostras de peixes com teores de Hg acima do permitido 
pela legislação (CRA, 2005). As espécies estudadas foram a tainha, a arraia, o coró, 
a sardinha e o linguado. 

O rio Subaé e a área adjacente a sua desembocadura na BTS, a Baía de Aratu 
e sua região portuária, bem como as áreas próximas a Mataripe e Caboto, são os 
locais mais críticos em termos de contaminação da biota. Dentre as espécies que 
apresentaram o maior número de violações estão a arraia, o coró, e os moluscos 
pé-de-galinha, ostra e chumbinho.  A ostra e o pé-de-galinha foram as espécies 
que mais apresentaram bioacumulação de metais. Devido às características do pé-
de-galinha, isto é, a sua capacidade de bioacumulação de contaminantes e sua 
ampla distribuição na BTS, este organismo foi sugerido como uma das espécies 
que deveria ser testada como biomonitora para contaminação na BTS  (Peso-Aguiar 
e Verani, 1998).

Nesse sentido, em estudo recente (CRA, 2004) foram coletadas amostras de 
sedimento e pé-de-galinha em regiões contaminadas e uma área considerada 
como referência. Os fatores de bioacumulação de metais para pé-de-galinha, 
calculados através da razão da concentração do metal na biota/concentração do 
metal no sedimento, foram baixos (i.e. de 0,1 a 400 para Fe em Acupe e Cu em 
Saubara, respectivamente), se comparados àqueles registrados na literatura para 
Perna perna e ostras, que chegam até 103 e 104, respectivamente. Também não foi 
observada correlação entre as variações das concentrações nos sedimentos e na 
biota. Nesse estudo, (CRA, 2004), o pé-de-galinha não apresentou as características 
apropriadas para que fosse usado como organismo biomonitor. 

Em virtude dos elevados teores de metais observados em amostras biológicas 
da BTS (CRA, 2004), foi realizada uma análise preliminar de risco, não carcinogênico 
e carcinogênico, associado ao consumo do pescado pelas comunidades do entorno 
da BTS (CRA, 2005). Esta avaliação considerou os resultados de análises químicas de 
moluscos e crustáceos coletados no verão e inverno de 2003 e de peixes no verão 
de 2004, bem como dados secundários. O estudo foi baseado em pressupostos 
conservativos, simulando cenários críticos, assumindo a via oral como a principal 
forma de exposição para as populações adulta e infantil, e seguindo o princípio da 
precaução: proteger a população mais exposta a qualquer risco potencial. 

Os resultados revelaram que os crustáceos apresentaram os menores riscos 
ao consumo, seguidos dos bivalves e dos peixes. O grupo dos bivalves foi o que 
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apresentou risco relevante para um maior número de contaminantes. Vale ressaltar 
que o risco ao consumo de bivalves foi alto para alguns metais (Cu, Fe, Cr, Pb e Hg), 
em virtude dos teores elevados encontrados para pé-de-galinha, espécie que não 
é frequentemente consumida na região da BTS. 

H i d r o ca r b o n e t o s

Comparativamente aos estudos envolvendo espécies metálicas, a quantidade 
de trabalhos que determinaram hidrocarbonetos nos diversos compartimentos 
abióticos e bióticos da BTS é reduzida.  A maior parte dos estudos realizados foca a 
porção norte da baía, principalmente na área sob influência da refinaria RLAM, em 
Mataripe, e não apresenta uma distribuição espacial homogênea, no que se refere 
à amostragem.

Desde 1988 (Tavares et al., 1988) existe o registro de informações sobre a con-
centração de espécies orgânicas com potencial impacto na Baía de Todos os Santos. 

Recentemente, outros programas de monitoramento que contemplaram 
análises de hidrocarbonetos foram realizados em áreas adjacentes à Mataripe, 
como, por exemplo, os Projetos DAMARLAM (PETROBRAS/FUNDESPA, 2003) e 
PROMARLAM (PETROBRAS/FUSP, 2005), cujos dados são de circulação restrita; o 
Projeto Diagnóstico da Concentração de Metais Pesados e Hidrocarbonetos de 
Petróleo nos Sedimentos e Biota da Baía de Todos os Santos (CRA, 2004), que fez 
uma cobertura ampla da área da BTS; e um conjunto de trabalhos com abrangência 
local (e.g. Porte et al., 1990; Venturini, et al., 2004; 2008; Celino e Queiroz, 2006; 
Evangelista et al., 2005; Silva, 2006).

De forma idêntica aos metais, os sedimentos foram a matriz mais utilizada 
em estudos sobre hidrocarbonetos na BTS. Existe um número significativamente 
maior de amostras coletadas no mesolitoral, quando comparadas às coletadas no 
infralitoral. A quantidade de estudos que determinaram contaminantes na água, 
nos organismos, no material particulado em suspensão e no material particulado 
atmosférico é reduzida.

Material particulado em suspensão e sedimentos 

O estudo realizado pelo CRA (2004) foi o mais abrangente e proporcionou 
uma visão geral dos níveis de hidrocarbonetos em toda a BTS. Segundo este estudo, 
apesar das diversas atividades potencialmente geradoras de hidrocarbonetos 
de petróleo e pirolíticos existentes na BTS, os resultados indicaram que não são 
esperados efeitos deletérios devido aos níveis de hidrocarbonetos presentes nos 
sedimentos. No entanto, algumas ressalvas devem ser feitas, por exemplo, existem 
evidências científicas da toxicidade e da ação carcinogênica de HPAs alquilados 
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(Vondrácek et al., 2007; Baird et al., 2007), apesar de ainda não se dispor na literatura 
de níveis máximos recomendados.

No estudo CRA (2004), o processo de coleta ocorreu em duas etapas. Na 
primeira etapa, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2003, foi feita uma 
avaliação global da BTS, voltada à identificação de áreas críticas à contaminação. 
A segunda etapa foi focada nas áreas críticas identificadas. Foram feitas coletas no 
infra e mesolitoral totalizando aproximadamente 40 pontos. Os sedimentos das 
áreas leste e norte da baía, correspondente à área adjacente a Mataripe e ao Porto 
de Aratu, apresentaram-se mais contaminados em relação aos hidrocarbonetos. 

Em Aratu ressalta-se a influência de atividades portuárias e em Mataripe a 
indústria petrolífera. Os valores de HPAs totais variaram de abaixo do limite de 
detecção a 2.226 ng g-1(CRA, 2004). Em ambientes com introdução crônica de HPAs, 
foram observados valores de até 68.130 ng g-1 no Estuário de Santos (Bícego et al., 
2006) ou 90.444 ng g-1 na Baía de Montevidéu (Munis et al., 2004).

Assim como para os metais, na avaliação da qualidade dos sedimentos, foram 
utilizados os valores guias PEL e TEL (NOAA, 1999). Para os HPAs totais, esses valores 
de referência são: TEL = 1.684,06 ng g-1 e PEL = 16.770,4 ng g-1.

Algumas áreas do infralitoral da BTS apresentaram concentrações relativa-
mente altas de HPAs (e.g. concentrações acima do TEL em Itapagipe, em Aratu, 
em Mataripe e na foz do Subaé), que podem oferecer algum risco à biota (CRA, 
2004). Sedimentos do mesolitoral de Pati, São Francisco do Conde, Salinas da 
Margarida apresentaram concentrações relativamente altas e, em Saubara, o valor 
de concentração obtido esteve acima de PEL. A Figura 9 apresenta os pontos de 
coleta e a distribuição dos critérios de avaliação de qualidade dos sedimentos 
obtidos para este trabalho.

A identificação das fontes de HPAs em sedimentos pode ser complexa, pois 
esse compartimento recebe inúmeros compostos orgânicos provenientes das mais 
diversas fontes, antrópicas ou naturais (Yunker, et al., 2002). Estudo recente (CRA, 
2004) demonstrou que os produtos pirolíticos são mais amplamente dispersos 
nos sedimentos da BTS do que os compostos de origem petrogênica, os quais 
sedimentam, preferencialmente, nas proximidades de suas fontes. 

A região no interior da Baía de Aratu, a região oeste da BTS e as áreas mais 
afastadas das fontes ou onde a circulação de águas é mais eficaz estão menos 
sujeitas à introdução/acumulação de produtos petrogênicos. A única área onde os 
índices mostraram uma contribuição petrogênica substancial foi em Mataripe, no 
ponto mais próximo à refinaria. Neste, foi observado que as concentrações de HPAs 
diminuíram acentuadamente em direção ao centro da baía, o que indica a RLAM 
como provável fonte destes compostos para a região. 

Um dos métodos utilizados para se diferenciar os hidrocarbonetos do petróleo 
dos hidrocarbonetos biogênicos é o Índice de Preferência de Carbonos (IPC). 
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Figura 9. Distribuição dos critérios 
de avaliação de qualidade dos 
sedimentos, baseado nos valores 
de HPAs, para cada ponto de coleta 
do diagnóstico do CRA (2004).
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Valores de IPC próximos a 1 indicam a presença de hidrocarbonetos do petróleo e 
valores maiores indicam a predominância de hidrocarbonetos biogênicos (Mille et 
al., 1992; Moyano et al., 1993).

Nos estudos em que foram avaliados os n-alcanos individuais, observou-se 
que, de um modo geral, a BTS recebe uma grande influência de hidrocarbonetos de 
origem biogênica.  No estudo realizado pelo CRA (2004), o valor médio observado 
foi de 2,33 e foram poucas as exceções em que o IPC apresentou valores próximos 
a 1. 

Um dos indicadores mais importantes da presença de hidrocarbonetos do 
petróleo em sedimentos é a elevação na linha de base do cromatograma, nas 
análises por cromatografia em fase gasosa, à qual é atribuída o nome de Mistura 
Complexa Não Resolvida (MCNR) (Farrington et al., 1977; NRC, 1985). A MCNR é 
caracterizada por uma mistura de compostos ramificados e cíclicos presentes 
no petróleo e que não podem ser separados por cromatografia em fase gasosa. 
Enquanto os compostos com estruturas mais simples degradam-se mais facilmente, 
essa mistura é resistente à degradação e tende a acumular-se nos sedimentos 
(Volkman et al., 1992; NRC, 1985). Vale ressaltar que existem fontes naturais 
associadas a essas misturas, embora pouco comuns (Cox et al., 1982). 

Na BTS foram observadas concentrações de MCNR com valores abaixo do 
limite de detecção até concentrações da ordem de 564 ng g-1 (CRA, 2004). O maior 
valor foi verificado na área sob influência da refinaria, localizada em Mataripe. No 
entanto, diversas outras estações, como já apresentado, tiveram concentrações 
superiores a 100 µg g-1. Em ambientes com introdução crônica de HPAs (Tabela 7)
foram observados valores de até 2.015 µg g-1 no Estuário de Santos (Bícego et al., 
2006) ou 1.760 µg g-1 na Baía de Hong Kong (Zheng e Richardson,1999).

A partir da avaliação de testemunhos sedimentares (CRA, 2004), verificou-se 
que, há algumas décadas, nas regiões de exploração de petróleo, a contaminação 
era mais expressiva, tendo ocorrido uma melhoria nos períodos mais recentes. 
Entretanto, observou-se uma tendência de aumento das concentrações e fluxos de 
HPAs na região do Caboto, foz do rio São Paulo, Madre de Deus e Ilha das Fontes. A 
contaminação petrogênica recente mais significativa foi detectada nas regiões de 
Itapagipe, foz do Subaé e Mataripe. Nestas regiões, os níveis encontrados podem 
indicar risco de toxicidade à biota. 

O norte da BTS está contaminado por petróleo, principalmente na área 
adjacente à refinaria, em Mataripe (UFBA, 1996). No entanto, além da refinaria, 
existem outras fontes minoritárias próximo ao rio Dom João, da Ilha Maria Guarda 
(TEMADRE), do Porto de Aratu e do rio Subaé. As áreas do canal de Itaparica, 
que foram usadas como referência nesse trabalho, encontravam-se com níveis 
relativamente elevados de n-alcanos e HPAs. 
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As concentrações de HPAs variaram de abaixo do limite de detecção a 
concentrações da ordem de 151.960 ng g-1 de equivalentes em criseno. Como 
as metodologias são muito diferentes, os dados não podem ser comparados, 
entretanto, é possível observar que a distribuição espacial aponta para um enri-
quecimento de HPAs ao norte da BTS para as áreas localizadas no rio Dom João, 
área de influência da refinaria e estuário do rio Subaé.

Estudo realizado com 28 amostras de sedimentos coletados na porção 
nordeste da BTS, em Mataripe, na área sob influência da RLAM (Venturini et al., 
2004; 2008), revelaram concentrações de hidrocarbonetos alifáticos totais que 
variaram entre 1,56 e 247 μg g-1 de sedimento seco. A MNCR variou de abaixo do 
limite de detecção a 189 μg g-1, e apenas três amostras não apresentaram esta 
feição. A MNCR representou entre 60 e 90% dos hidrocarbonetos alifáticos totais, 
indicando um alto grau de contribuição antrópica e a presença de resíduos de 
petróleo degradado. 

As concentrações de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos totais 
(Venturini et al., 2004; 2008), variaram de 8 a 4.163 ng g-1, e a maior concentração foi 
registrada na estação situada na área adjacente à refinaria de petróleo. Três pontos 
apresentaram valores de concentrações em sedimentos acima do TEL. Esses locais 
correspondem à área que fica mais próxima à saída do efluente da refinaria e a 
uma área de deposição no centro da baía, com predominância de sedimentos 
pelíticos.  As concentrações foram similares àquelas observadas em regiões de 
grande influência urbana e industrial (Kim et al., 1999; Soclo et al., 2000; Muniz et 
al., 2004). 

Segundo Venturini e colaboradores, pelos índices usados para determinar 
a origem dos HPAs, a contribuição é uma mistura de compostos petrogênicos e 
pirolíticos, principalmente derivados da queima de combustíveis fósseis. Esses dados 
de hidrocarbonetos, associados a outros da comunidade bentônica, demonstraram 
que a região central e o setor leste da área de estudo são zonas que apresentam 
um empobrecimento da fauna bentônica decorrente, principalmente, das maiores 
concentrações de hidrocarbonetos de origem petrogênica e pirogênica. A Figura 
10 apresenta os pontos de coleta e a distribuição dos critérios de avaliação de 
qualidade dos sedimentos para o trabalho realizado por Venturini et al. (2004), na 
área de Mataripe.

Durante o diagnóstico realizado pelo CRA (2004), foram realizadas coletas de 
material em suspensão em cinco tributários da BTS (São Paulo, Mataripe, Dom João, 
Subaé e no canal de São Roque do Paraguaçu). Foram observadas concentrações 
mais altas nos rios Paraguaçu e Mataripe, enquanto o rio Subaé apresentou as 
menores concentrações. Os índices aplicados sugeriram a predominância de 
HPAs de origem petrogênica, principalmente nos rios Dom João e Mataripe. Estas 
estações de amostragem situam-se próximo à área de atividades de exploração 
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Figura 10. 
Distribuição dos critérios de 
avaliação de qualidade dos 
sedimentos, baseado nos valores 
de HPAs, do trabalho realizado por 
Venturini et al. (2004), na área de 
Mataripe.
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de petróleo e vizinhas à refinaria RLAM. A presença de uma MCNR na estação 
do rio Mataripe é outro forte indício da presença de hidrocarbonetos de origem 
petrogênica. No rio Paraguaçu, a elevada concentração de alifáticos combinada à 
ausência de uma MCNR mensurável, indica origem prioritariamente natural destes 
compostos. Os resultados de IPC no material particulado em suspensão indicaram 
que houve predomínio de material biogênico.

Outros trabalhos com foco pontual foram realizados nas áreas do mesolitoral. 
O estudo realizado com amostras coletadas no rio Paraguaçu (Santos, 2002a), 
apresentou dados sobre a concentração de n-alcanos em sedimentos e observou 
compostos de origem biogênica e petrogênica. Entretanto, a determinação de 
HPAs em sedimentos (Silva, 2006), ao longo da porção estuarina do rio Paraguaçu, 
realizada durante o ano de 2005, em amostras coletadas em quatro estações, 
durante o período seco, e seis estações, durante o período chuvoso, revelou baixos 
valores de concentração, enquanto, na maior parte das amostras, os compostos não 
foram detectados, indicando pouca contaminação, tanto por fontes petrogênicas 
como pirogênicas.  Um estudo de toxicidade, usando amostras de sedimentos 
coletados na parte norte da BTS, em quatro áreas, nas proximidades da RLAM (Ilha 
das Fontes, Ilha de Madre de Deus, Pati e Mataripe), além de duas estações controle 
ao sul da baía (Evangelista et al., 2005), revelou que os valores de concentração 
obtidos foram comparáveis a locais de contaminação moderada, e nenhuma das 
concentrações excedeu os valores de TEL e PEL.

Um vazamento pontual de óleo, proveniente da refinaria RLAM, ocorrido 
em janeiro de 1998, atingiu uma área de manguezal à margem direita da foz do 
rio Caípe, município de São Francisco do Conde. Posteriormente, em 2002, foi 
realizado um diagnóstico ambiental desta área, em função do acidente (BMA, 
2002). Os sedimentos das áreas afetadas e da área controle apresentaram indícios 
de contaminação por hidrocarbonetos, entretanto, não foi possível concluir que a 
presença desses compostos no ambiente estivesse refletindo o acúmulo de resíduos 
gerados no derrame de óleo no ano de 1998. Para a maioria dos compostos, não 
foram detectadas diferenças estatisticamente significativas entre as áreas afetadas e 
as áreas controle.

Um novo estudo foi realizado em 2006 (SENAI, 2006) para avaliar o mesmo 
derrame ocorrido em janeiro de 1998. Os resultados indicaram que ainda havia 
uma quantidade detectável de hidrocarbonetos de petróleo no estuário do rio 
Caípe, entretanto, os níveis de concentração determinados eram um pouco mais 
elevados na área controle, ao contrário do que registrou o diagnóstico anterior 
(BMA, 2002).  Em nenhum dos estudos sobre o derramamento foi observada a 
violação dos valores de TEL ou PEL.
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A Tabela 7 apresenta as concentração de HPAs e MCNR em sedimentos da 
BTS e outras áreas com introdução crônica de hidrocarbonetos.

Tabela 7. Limites de concentração de HPAs e MCNR em sedimentos da BTS e outras localidades.

Fonte Local MCNR
(µg g-1)

HPAS totais 
(ng g-1)

CRA, 2004 BTS – infralitoral <LD - 1.267 <LD - 2.226

Venturini et al., 2004 e 2008 BTS (Mataripe) <LD - 189 8,29 - 4.163

UFBA, 1996 BTS <LD - 324 <LD - 151.960*

CRA, 2004 BTS – mesolitoral nc 1.679 - 23.161

Celino, 2006 BTS (rio São Paulo) 18,7 - 277 345 - 2.500

Silva, 2006 BTS (rio Paraguaçu) nc <LD - 314

BMA, 2002 BTS (rio Caípe) nc 30 - 223

SENAI, 2006 BTS (rio Caípe) nc 21,2 - 89,6

Bícego et al., 2006 Estuário de Santos, SP 13,2 - 2.015 22 - 66.813

Medeiros e Bícego, 2004 São Sebastião, SP <LD - 0,99 20,4 - 200

Munis et al., 2004 Baía de Montevidéu 11,1 -  55,9 1.560 - 90.444

Readman, et al., 2002 Mar Negro 1 - 232 7,2 - 635

Zheng e Richardson, 1999 Baía de Hong Kong 4,44 - 1.760 2,86 - 4.420

<LD= abaixo do limite de detecção; nc= não calculado no trabalho; *Concentração em equivalentes de 
criseno.

Material Particulado Atmosférico

O transporte atmosférico tem contribuição relevante na contaminação dos 
corpos d’água por deposição de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Estudos 
recentes (da Rocha et al., 2009; Guarieiro et al., 2009) avaliaram as concentrações 
de 16 HPAs considerados prioritários pela Agência de Proteção Ambiental 
Americana, EPA: naftaleno (NAP); acenafitaleno (ACY); acenafiteno (ACE); fluoreno 
(FLU); fenantreno (PHE); antraceno (ANT); fluoranteno (FLT); pireno (PYR); benzo[a]
antraceno (BaA); chriseno (CRI); benzo[b]fluoranteno (BbF); benzo[k]fluoranteno 
(BkF); benzo[a]pireno (BaP); indeno[1,2,3-c,d]pireno (IND); dibenzo[a,h]antraceno 
(DBA); benzo[g,h,i]perileno (BgP), associados ao material particulado atmosférico 
em três diferentes locais na Região Metropolitana de Salvador (Estação de 
Transbordo da Lapa, o Porto de Aratu e a Vila de Bananeira, localizada na Ilha de 
Maré) e em Itaparica. 

Os 16 HPAs prioritários foram identificados nas amostras de todos os locais 
estudados na região metropolitana de Salvador, enquanto em Itaparica apenas 12 
HPAs foram quantificados. Os HPAs de alta massa molar e, consequentemente, baixa 
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pressão de vapor (BaA, CRI, BbF, BkF, BaP, IND, DBA e BgP) apresentaram as maiores 
concentrações na fase particulada. O BbF (concentração na faixa de 0,130 a 6,85 ng 
m-3) foi o HPA que apresentou a mais alta concentração em Itaparica, Bananeira e 
no Porto de Aratu, enquanto o CRI (0,075 – 6,85 ng m-3) foi o que apresentou a mais 
alta concentração na Estação da Lapa (Figura 11). Em média, ΣPAH representou, 
respectivamente, 0,005 %, 0,0012 % e 0,010 % da massa do material particulado 
atmosférico no Porto de Aratu, Bananeira e Itaparica.

Figura 11. 
Concentração de HPAs no material 
particulado atmosférico coletado 
nas localidade de Bananeira, 
Itaparica e no Porto de Aratu.

As taxas de deposição seca de HPAs determinadas no Porto de Aratu, 
Bananeira e na Ilha de Itaparica (da Rocha et al., 2009; Guarieiro et al., 2009) são 
expressivas, especialmente em Bananeira (Tabela 8), que recebe fortes cargas de 
partículas e contaminantes que são transportados pela atmosfera, pois é um local 
onde não há circulação de veículos automotores, sendo que o acesso é exclusivo 
por embarcações. Em Itaparica, o perfil de deposição é semelhante ao de Bananeira, 
porém com taxas de deposição menores.

A contribuição de espécies carcinogênicas (BaA, BbF, BkF, BaP, DBA, e IND) 
determinada para Bananeira, por exemplo, é de origem antrópica e inclui fontes 
tais como: emissões industriais, veiculares (automóveis, caminhões, barcos de 
pequeno porte e navios), atividades de carga e descarga no Porto de Aratu, a 
queima de carvão e madeira no cozimento de alimentos. 
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Tabela 8. Concentrações médias e taxas de deposição seca de HPAs para a BTS.

PYR BaA CRY BbF BkF BaP IND DBA BgP

Itaparica PM10 2008

Concentração média (ng m-3) 0,0774 0,1076 0,2088 0,2162 0,0736 0,1694 0,1928 0,1013 0,1235

Taxa de deposição (Fd) (mg m-2 dia -1) 0,0134 0,0325 0,0974 0,1027 0,0394 0,0465 0,1482 0,0665 0,1035

Porto de Aratu 2005

Concentração média (ng m-3) 0,2860 0,2990 0,7140 2,4400 0,8200 0,7320 1,0100 0,3630 1,0200

Taxa de deposição (Fd) (mg m-2 dia -1) 0,0494 0,0904 0,3331 1,1595 0,4393 0,4490 0,7766 0,2384 0,8548

Bananeira PTS 2005

Concentração média (ng m-3) 0,211 0,241 0,432 1,13 0,512 0,473 0,499 0,229 0,529

Taxa de deposição (Fd) (mg m-2 dia -1) 0,0365 0,0729 0,2016 0,5370 0,2743 0,2902 0,3837 0,1504 0,4433

Biota 

Não existem evidências da ocorrência de biomagnificação de hidrocarbonetos 
em organismos marinhos (Weber, 1981; Kayal e Connell, 1995; Takeuchi et al., 2009), 
nem correlação entre os níveis de hidrocarbonetos, tanto do petróleo quanto os 
naturais, com a posição do organismo na cadeia alimentar (Burns e Teal, 1973). 

Os moluscos, especialmente os bivalves, são muito utilizados como indica-
dores da contaminação orgânica marinha, pois são organismos filtradores, o que 
permite a concentração de certos contaminantes. Como seres sésseis, além de 
facilitarem a amostragem para programas de monitoramento, são representativos 
de uma área específica. Os principais bivalves avaliados como indicadores de HPAs 
na BTS foram o papa-fumo ou chumbinho e o pé-de-galinha, em menor escala, 
mas também foram utilizadas outras espécies como o sururu de pedra. 

Os primeiros estudos sobre a contaminação de moluscos na BTS foram 
realizados em chumbinhos, nos quais foram encontrados valores de 0,1 a 116  
µg g-1 de n-alcanos (Tavares et al., 1988; Porte et al., 1990; Bandeira 1999) e 0,1 a 9,1 
µg de HPAs (equivalentes a criseno)  (Tavares et al., 1988). Os maiores níveis foram 
observados na região mais próxima à RLAM, em Mataripe. 

Estudo recente (CRA, 2004) determinou concentrações de HPAs em 
localidades pesqueiras do entorno da BTS, utilizando os principais mariscos e 
crustáceos consumidos pela população, considerando a proximidade das fontes 
de contaminação e a representatividade da área para pesca realizada pelas 
comunidades ribeirinhas. Os valores de concentração de HPAs foram baixos para 
todas as amostras, quando comparados a locais contaminados. Foram observados 
valores relativamente mais altos em Salinas da Margarida, São Francisco do Conde, 
Caboto e Periperi.  Segundo os níveis máximos de HPAs em alimentos, adotados 
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pela USEPA (CETESB, 2001), a única violação foi observada em amostra de pé-de-
galinha, coletada em Caboto, para o composto benzo(a)pireno.

Os resultados obtidos na avaliação de pé-de-galinha como organismo 
biomonitor (CRA, 2004) não foram satisfatórios, pois não revelaram a proporcio-
nalidade em relação aos observados nas amostras de sedimento da área onde 
foram coletados. Apesar do pé-de-galinha apresentar características gerais que 
o indicavam como uma bom candidato a organismo biomonitor, os dados de 
hidrocarbonatos, assim como para os metais, não confirmaram esta expectativa.

Análises preliminares de risco à saúde humana baseadas no consumo 
frequente de diversas espécies marinhas, em doze localidades da Baía de Todos 
os Santos (CRA, 2004), não registrou risco associado aos HPAs não carcinogênicos. 
Entretanto, nesta análise preliminar, não foram calculados os riscos para HPAs 
carcinogênicos e de câncer pulmonar por efeitos de exposições múltiplas. Estudo 
posterior revelou risco relacionado à ingestão de pescado contaminado com HPAs 
(CRA, 2005). O risco carcinogênico mostrou-se relevante quanto ao consumo de 
moluscos e crustáceos para: Caboto, Suape, Pati, São Brás e Bom Jesus dos Pobres. 
Entretanto, o risco carcinogênico para HPAs, relacionado ao consumo de peixes, 
foi bem menor que o verificado para o consumo de moluscos e crustáceos (CRA, 
2005).

Em outro estudo, que avaliou os teores de HPAs em chumbinho, sururu 
de pedra, pé-de-galinha, caranguejo (Ucides cordatus) e tainha (Mugil curema) 
(UFBA,1996), foram observados valores entre abaixo do limite de detecção e 20,8  
ug g-1  (equivalentes ao criseno). Valores estes, muito superiores quando comparados 
ao do estudo do CRA, cujo valor máximo determinado, em chumbinho coletado em 
São Francisco do Conde, foi de 314 ng g-1 (CRA, 2004). A divergência nos valores de 
concentração foi atribuída à diferença nas metodologias analíticas utilizadas, pois 
em um estudo (CRA, 2004) os HPAs foram determinados individualmente através 
do uso de métodos cromatográficos, enquanto no outro estudo (UFBA, 1996) a 
quantificação foi realizada por fluorescência, sendo determinados os HPAs totais.

C o n s i d e ra çõ e s  f i n a i s

Em várias regiões da BTS, os sedimentos, o material particulado atmosférico 
e o material particulado em suspensão encontram-se enriquecimentos por metais 
traço. As regiões que apresentaram os maiores fatores de enriquecimento de metais 
foram Itapagipe (As, Cd, Pb, Zn e Hg), estuário do rio Subaé e região adjacente (As, 
Cd, Cu, Pb e Zn), o Porto e a Baía de Aratu (As, Cu, Mn, Pb e Zn), e a região adjacente 
a Mataripe (As, Pb e Hg). Apesar do fechamento de algumas atividades industriais 
que aportaram importantes cargas de metais na bacia de drenagem da BTS, como 
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a Plumbum e a CQR, da eliminação de Pb da gasolina e das medidas para reduzir 
as emissões de contaminantes, não foi verificado o decréscimo de concentração de 
metais nos sedimentos superficiais da baía.  A persistência de elevados teores nos 
sedimentos, de algumas localidades, refletem: (i) o contínuo aporte de metais para 
a BTS, (ii) a remobilização e a diagênese de sedimentos contaminados, e o fato do 
(iii) tempo de residência das águas no interior da baía ser relativamente alto. 

Apesar dos elevados teores de metais nos sedimentos de algumas regiões,  
a coleta de mariscos e peixes é amplamente praticada em toda BTS, representando 
a principal fonte de proteína animal para as comunidades ribeirinhas. Dados de 
várias espécies biológicas, amplamente consumidas pela população (e.g. ostra, 
chumbinho, sururu e peixes) indicaram que as concentrações de metais traço 
ultrapassaram os limites preconizados pela legislação brasileira (ANVISA). Uma 
avaliação preliminar de risco à saúde humana (CRA, 2005) mostrou que existe a 
possibilidade de que a ingestão de alguns pescados contaminados, coletados em 
algumas regiões da BTS, pode implicar em potenciais problemas de saúde. Vale 
ressaltar que este estudo está baseado em pressupostos conservativos, isto é, 
foram simulados cenários críticos de exposição. 

Além dos metais, foi possível observar que a BTS recebe uma mistura de hi-
drocarbonetos de origem biogênica, petrogênica e pirogênica. Dentre os HPAs, 
predominam aqueles originados da combustão, cujos produtos apareceram am-
plamente distribuídos nos sedimentos da BTS. Os compostos de origem petrogê-
nica predominaram em áreas próximas às fontes, como é o caso da região sob in-
fluência da refinaria, localizada em Mataripe. 

Os teores de HPAs encontrados na biota foram, em geral, relativamente 
baixos. As concentrações mais elevadas de HPAs foram encontradas em Salinas da 
Margarida, São Francisco do Conde e Caboto.  Não foi observado risco para HPAs 
não carcinogênicos, mas deve ser considerado o risco aos HPAs carcinogênicos 
para o consumo de moluscos e crustáceos em Caboto, Suape, Pati, São Brás e Bom 
Jesus dos Pobres (CRA, 2004; 2005). O risco carcinogênico para HPAs relacionado ao 
consumo de peixes foi bem menor que o verificado para o consumo de moluscos 
e crustáceos (CRA 2004; 2005).

Embora a BTS apresente hot spots de contaminação, em termos gerais, 
as condições observadas para a região, comparativamente a outras baías e/ou 
estuários bastante impactados (e.g. Baía da Guanabara e Estuário Port Jackson), 
é de baixa contaminação, com áreas de manguezais, estuários e recifes de corais, 
especialmente nas porções sul e sudoeste da baía, relativamente conservados.

Finalmente, mas não menos importante, deve-se ressaltar que desde a década 
de 70 existe registro de informações de espécies químicas com potencial impacto 
na Baía de Todos os Santos. Entretanto, os dados divulgados nestas três décadas 
foram gerados em condições bem variáveis, em termos de desenhos amostrais, 
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parâmetros avaliados, técnicas analíticas empregadas e forma de expressão dos 
resultados, o que dificulta a comparação dos mesmos. Novos estudos com desenhos 
amostrais e procedimentos analíticos sistematizados, de grande abrangência 
espaço-temporal, serão um legado relevante para as gerações futuras.
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