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1. RESUMO 
 

O Porto de Santos, inserido no litoral paulista brasileiro, representa uma vasta 

significância para o comércio exterior do país, considerado o porto mais importante 

da América Latina. Porém, até 2010, o canal de navegação não estava se 

adequando ao atendimento da demanda pela dificuldade na entrada de navios 

maiores. Isso se deve à ação hidrodinâmica das bacias que afluem para o estuário 

provocando assoreamento do canal. Sendo assim, foi implantado o aprofundamento 

de seu canal para -15 metros de profundidade, 220 metros de largura e uma 

extensão de 22,5 km. Após a operação de dragagem, a passagem de navios ficou 

mais acessível e, consequentemente, elevou o lucro pela exportação. Entretanto, é 

preciso manter a dragagem, pois o sistema hídrico contribui com o assoreamento 

constante do estuário. No entanto, essas alterações geomorfológicas 

proporcionaram uma ameaça à biota marinha devido à possível biodisponibilização 

de contaminantes presentes nos sedimentos, oriundos das atividades industriais e 

portuárias. Nesse âmbito, a CODESP (empresa administradora do Porto de Santos), 

em parceria com a FUNDESPA (Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas), 

realizaram campanhas de monitoramento de toda biota do canal de navegação. 

Uma dessas campanhas foi a amostragem de peixes da espécie Mugil curema 

(peixe parati) e Callinectes danae (siri azul) em quatro áreas do canal dragado para 

a avaliação de bioacumulação de metais em seus tecidos. As espécies foram 

selecionadas por conter uma biomassa suficiente para as análises, e por ser de 

interesse comercial. Considerando os resultados dos relatórios da Fundespa no 

período de 2010 a 2013, o presente estudo realizou um levantamento bibliográfico 

das análises químicas no tecido de ambas as espécies, a fim de associar a 

bioacumulação de metais com possíveis impactos causados pelo assoreamento e 

dragagem. Os dados obtidos foram comparados com legislações nacionais e 

internacionais que apresentam valores de potenciais contaminantes para consumo 

humano. De acordo com os resultados, os níveis de metais nos organismos 

estudados não ultrapassaram os limites estabelecidos nos respectivos documentos. 

 

 

 



 

2. INTRODUÇÃO 
 

O Porto Organizado de Santos, localizado no litoral paulista brasileiro, é considerado 

o porto mais importante da América Latina, pois movimenta mais de 26% do 

somatório do valor das exportações e importações brasileiras, conectado a todos os 

continentes. Além dessas características, o dinamismo desse Porto é explicado 

também em razão de sua área de influência principal por corresponder a uma das 

regiões mais ricas do país, responsável pela geração de aproximadamente 50% do 

PIB e das exportações brasileiras. Porém, dados da CODESP (Companhia Docas 

do Estado de São Paulo), empresa administradora do Porto Santista, mostraram que 

apenas no chamado “Corredor de Exportação”, em 2006, 55% dos navios que ali 

operavam teve problemas de calado devido à ação hidrodinâmica das bacias que 

afluem para o estuário provocando assoreamento do canal.  

Sendo assim, foi implantado o aprofundamento de seu canal de navegação para 

colaborar com o aumento da competitividade de toda economia brasileira. A 

operação consistiu na atividade de dragagem, que envolveu o rebaixamento de -15 

metros de profundidade, 220 metros de largura e uma extensão de 22,5 km.  

Após a dragagem, a passagem de navios ficou mais acessível e, 

consequentemente, elevou o lucro pela exportação com a entrada e saída de 

navegações maiores. Porém, é preciso manter a operação de dragagem, pois o 

sistema hídrico contribui com o assoreamento constante do estuário. No entanto, 

essas alterações geomorfológicas proporcionaram uma ameaça na biota marinha 

devido à contaminação causada pelos efluentes. 

Por se tratar de uma área constantemente modificada, tanto pelo assoreamento 

quanto pela dragagem, é de se notar que essas atividades fazem dos estuários 

locais, grandes receptores de resíduos tóxicos e efluentes contaminados. Esses 

poluentes provocam reflexos na área social, saúde pública e, principalmente, nos 

organismos marinhos que se inserem diretamente no campo de contaminação. A 

maioria desses organismos se converte em comércio para o consumo humano das 

comunidades locais. Por isso existe uma preocupação com a qualidade do pescado 

da região por parte da sociedade. 

Sabendo a importância da dragagem para o abastecimento nacional, e os riscos de 

biodisponibilização de contaminantes em função desta atividade, a CODESP, 

juntamente com a FUNDESPA, executaram monitoramentos ambientais para avaliar 



 

todo meio aquático que vem sendo modificado com o assoreamento e dragagem. 

Considerando os resultados obtidos pela FUNDESPA no período de 2010 a 2013, foi 

realizado um levantamento bibliográfico dos dados de bioacumulação nos tecidos do 

peixe parati (Mugil curema) e o siri-azul (Callinectes danae), a fim de verificar o 

enquadramento dos dados de bioacumulação na legislação pertinente.  

3. OBJETIVO 
 
3.1. GERAL 
 
O objetivo desse estudo é expor as avaliações de toxicidade nos organismos 

habitantes do canal de navegação do Porto de Santos em função à atividade de 

dragagem, no período de 2010 a 2013. 

 

3.2. ESPECIFICO 

 

Indicar o nível tóxico de metais nos tecidos do peixe parati (Mugil curema) e o siri-

azul (Callinectes danae), levando em consideração os limites estabelecidos pelas 

legislações nacionais e internacionais. 

4. METODOLOGIA 
 

A metodologia aplicada para o presente estudo de toxicidade dos organismos é uma 

pesquisa bibliográfica e comparativa, cujos resultados e as análises laboratoriais 

foram executadas pela FUNDESPA. Portanto, de acordo com os dados descritos 

nos relatórios da FUNDESPA entre 2010 e 2013, a seguir está sendo mencionada a 

forma de trabalho realizado. 

O monitoramento envolveu quatro trechos do canal do Porto de Santos que estão 

sendo submetidos à manutenção de dragagem (Figura 1).  



 

 

Figura 1. Imagem dos trechos amostrais para a coleta dos organismos bioindicadores. 

 

Os organismos foram coletados em diversos pontos de cada trecho, de forma a 

compor massa suficiente para as análises químicas. 

Para a coleta de siri azul, Callinectes danae, foi obtido a aplicação da técnica de 

espinhel de fundo ou “espinhel de iscas”. Esta é uma arte de pesca comumente 

utilizada na Baixada Santista para a captura destes crustáceos (Severino-Rodrigues 

et al., 2001). E para coletar o peixe parati, Mugil curema, foi utilizado redes de 

emalhe, com malha de 70 mm entre nós opostos, respeitando a Portaria Ibama n° 

42, de 15/03/2001.  

Após a coleta, procede-se a evisceração e a extração dos tecidos musculares para a 

composição das amostras que serão submetidas à análise química. As amostras de 

tecidos musculares são acondicionadas em frascos de vidro, isentos de 

contaminação, fornecidos pelo laboratório contratado, e apropriadamente 

identificados conforme o parâmetro a ser analisado, sendo mantidos congelados até 

o momento da realização das análises químicas em laboratório. 

Os metais e semi-metais avaliados foram: Arsênio (As), Cádmio (Cd), Cromo (Cr), 

Cobre (Cu), Chumbo (Pb), Manganês (Mn), Níquel (Ni), Zinco (Zn) e Mercúrio (Hg). 



 

Os resultados obtidos nestas análises foram comparados com legislações brasileiras 

que apresentam valores de potenciais contaminantes para consumo humano. 

Quando o parâmetro não é contemplado pela legislação nacional, optou- se por 

buscar referências no órgão ambiental americano USEPA (2010), como consta na 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Considerações sobre os limites de metais para consumo humano 
 

Parâmetro Legislação Tipo de Alimento

Arsênio Portaria 685/98 Peixe e produtos de peixe

Cádmio Portaria 685/98 Peixes e produtos da pesca

Chumbo Portaria 685/98 Peixes e produtos da pesca

Cobre Decreto 55.871/65 Outros alimentos

Mercúrio Portaria 685/98 Peixes e produtos da pesca

Níquel Decreto 55.871/65 Outros alimentos

Zinco Decreto 55.871/65 Outros alimentos

Parâmetro Legislação Tipo de Alimento

Cromo USFDA (apud CETESB, 2001) Peixes

Manganês USEPA (2010) Peixes

LEGISLAÇÕES NACIONAIS

LEGISLAÇÕES INTERNACIONAIS

 

Fonte: Relatório Técnico Semestral, FUNDESPA, 2013 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Abaixo serão apresentados os resultados das análises de metais nas amostras de 

paratis e siris obtidas no estuário de Santos. Os resultados detalhados foram feitos 

separadamente em cada trecho do canal, conforme figura 1 apresentado em 

metodologia, porém, para a descrição de resultados neste resumo, foi feito um 

cálculo da média de valores somando os quatro trechos do canal. Portanto os dados 

estão consolidados no total de cada ano. 

6. RESULTADOS 
 

Dentre os metais analisados nas amostras de tecido muscular de siris-azuis 

(Callinectes danae) e peixe parati (Mugil curema), o semimetal arsênio foi 

quantificado em concentrações acima do estabelecido pela Portaria MS 685/98, nos 

anos de 2011 e 2013, como apresentam nas tabelas 2 e 3. Os demais metais 



 

analisados (cádmio, cromo, chumbo, níquel e mercúrio) apresentaram 

concentrações abaixo dos limites de quantificação do método analítico utilizado, em 

todas as amostras de tecidos de paratis e siris-azuis.   

 

Tabela 2. Resultados das análises químicas de metais nas amostras de tecidos 
musculares de peixe parati (Mugil curema). 

Amostragem de Peixe Parati 

Parâmetros Legislações (mg/kg) jan/10 dez/11 set/13 

Arsênio 1* 0,2 1,1275 1,255 

Cádmio 1* 0,3 0,25 0,045 

Cromo 11**** 1,5 1,5 1,3575 

Cobre 30** 0,83 1,5 1,3575 

Chumbo 2* 0,56 1 0,18 

Manganês 54*** 1,5 0,565 0,485 

Níquel 5** 1,5 0,5 0,4525 

Zinco 50** 4,6125 3,155 5,1275 

Mercúrio 0,5* 0,0185 0,08 0,0675 

 
Tabela 3. Resultados das análises químicas de metais nas amostras de tecidos 
musculares de siri azul (Callinectes danae). 

Amostragem de Siri-Azul 

Parâmetros Legislações (mg/kg) jan/10 dez/11 set/13 

Arsênio 1* 0,8375 2,715 3,175 

Cádmio 1* 0,3 0,25 0,2425 

Cromo 11**** 1,5 1,5 1,4375 

Cobre 30** 12,6 10,9475 18,275 

Chumbo 2* 0,5625 1 0,1925 

Manganês 54*** 1,52 0,6375 0,87 

Níquel 5** 1,5 0,5 0,4775 

Zinco 50** 45,125 40,175 51,825 

Mercúrio 0,5* 0,07175 0,08 0,1 
* Resolução RDC 42/13;  
** Decreto 55.871/65;  
*** USEPA;  
****USFDA (apud CETESB, 2001).       

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A maioria dos parâmetros analisados nos tecidos dos organismos avaliados ocorreu 

em concentrações abaixo dos limites de quantificação dos métodos analíticos 

pertinentes, exceto o arsênio. 



 

O semimetal arsênio, quantificado em concentrações acima do limite estabelecido 

para consumo humano em amostras de parati e siri-azul, existe na natureza em uma 

variedade de formas químicas, inorgânicas e orgânicas, sendo que seu efeito tóxico 

depende principalmente de sua forma química, na qual a forma inorgânica é 

considerada a mais tóxica ao homem. Contudo, as formas orgânicas, consideradas 

não tóxicas, são de especial interesse ao homem por estarem presentes em 

diversos organismos aquáticos utilizados como fontes de alimento (Baird, 2002; 

Borak & Hosgood, 2007; Sharma & Sohn, 2009; Kuniyoshi et al., 2011).  

O elevado nível de concentração do arsênio em organismos marinhos é conhecido 

desde o início do século XX, e, recentemente estudos demonstraram que os 

organismos marinhos acumulam quantidades substanciais de arsênio orgânico de 

modo mais eficiente que os organismos terrestres e/ou de água doce. Além disso, os 

organismos terrestres, incluindo os seres humanos não acumulam a arsenobetaína, 

ingeridos através do consumo desses organismos, excretando-a através da urina em 

poucos dias (Clowes & Francesconi, 2004; Kuniyoshi et al., 2011; Nifes, 2004).   

Com isso, uma vez que a maior parte dos componentes de arsênio em organismos 

marinhos é o arsênio orgânico, e que este apresenta baixa toxicidade, é 

rapidamente excretado pela urina. Então, mesmo que o arsênio apresente valores 

um pouco elevado que o permitido, ele não se torna um elemento tóxico por ser um 

fator orgânico que não é absorvido pelo organismo humano. Neste caso, pode-se 

concluir que as espécies Mugil curema e Callinectes danae, com relação aos metais, 

mostraram-se aptas para o consumo humano no período abordado. 
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