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1. RESUMO 
Devido à atual mudança climática e a acidificação dos oceanos uma nova tecnologia 

de mitigação de CO2 tem sido proposta, a Captura e Armazenamento de CO2 (CAC)  

em estruturas geológicas estáveis. No entanto, existe um risco ecológico associado 

com vazamentos potenciais de CO2 armazenado, o que poderia acarretar danos 

irreparáveis no local de ocorrência. Sendo assim, o objetivo deste estudo é avaliar 

os efeitos da acidificação na toxicidade e biodisponibilidade de metais pesados, 

empregando ensaios com distintos organismos marinhos. Para alcançar tal objetivo 

um sistema automático de injeção de CO2 foi desenvolvido para expor os 

organismos a níveis de pHs específicos e controlados. Sedimentos marinhos 

contaminados serão utilizados para avaliar a influência da acidificação e da 

mobilização dos metais na biota marinha. Os primeiros resultados, obtidos em testes 

realizados com anfípodos, demostraram uma mortalidade significativa em 

organismos expostos a pH 6.0 em sedimentos limpos e a pH 6.5 em sedimentos 

contaminados.   

 

2. INTRODUÇÃO 
Desde o início do período industrial a humanidade tem emitido grandes quantidades 

de CO2 para a atmosfera, através da queima de combustíveis fósseis e também do 

desmatamento. Como consequência, na última década o Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC) alertou sobre a veracidade do aquecimento 

global. Na tentativa de diminuir os danos causados pelas mudanças climáticas, 

vários meios de reduzir as emissões têm sido propostos. Hoje, a tecnologia que mais 

tem se destacado consiste no sequestro de CO2 em formações geológicas estáveis 

(CAC), com mais de 3 milhões de toneladas de CO2 sequestradas globalmente 

(Benson, 2006). Contudo, mesmo apesar dessa tecnologia ser considerada segura, 

a possibilidade de ocorrer vazamentos acidentais do CO2 não pode ser ignorada. 

Além do CO2 nos oceanos a presença de metais pesados provenientes de fontes 

antropogênicas também é preocupante, uma vez que são contaminantes 

persistentes e alteram os processos fisiológicos dos organismos. A maioria dos 

metais fica aprisionada nos sedimentos, mas a acidificação do meio pode mudar isto 

tornando-os biodisponíveis e influenciando na sua toxicidade (Basallote et al, 2012). 

Sabe-se que os metais podem afetar o metabolismo de diversos organismos, como 
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os anfípodos. O anfípodo Hyale youngui, é encontrado principalmente em costões 

rochosos e é uma fonte importante de alimento para várias espécies de peixe e 

outros organismos marinhos.   

 

3. OBJETIVO 
O projeto proposto tem como objetivo principal determinar os potenciais impactos 

ambientais associados à acidificação de zonas marinhas devido a vazamentos de 

CO2, com vistas à avaliação da mobilidade e toxicidade de metais para organismos 

marinhos, tais como o anfípodo Hyale youngui. 

 
4. METODOLOGIA  
No presente estudo, experimentos serão realizados a escala de laboratório, através 

do uso de um sistema de injeção de CO2 que simula o processo de acidificação 

causado por um vazamento durante o armazenamento de carbono. O sistema 

compreende uma série de aquários, onde o CO2 pode ser injetado de forma 

independente, em cada um deles. A quantidade de gás liberado é controlado por 

meio de medidas de pH da água do mar nos aquários, visto que a redução do pH é 

proporcional ao aumento da concentração de CO2. Assim, cada aquário contém um 

sensor que registra continuamente o pH da água. Os sensores são conectados a um 

computador através de uma interface. Por outro lado, os aquários possuem uma 

válvula solenóide conectada ao computador e uma fonte de injeção automática de 

CO2, o que permitirá a entrada do gás nos aquários. Os valores de pH em cada 

aquário são monitorados através de um software (Aqua Medic) no computador, onde 

o pH de cada aquário é definido. Quando se detecta um valor de pH 0.01 superior ao 

estipulado, a válvula solenoide provoca a injeção de CO2 através de mangueiras 

posicionadas nos aquários. Sedimentos contaminados por metais serão coletados e 

utilizados nos testes para avaliar a influencia da acidificação na toxicidade de metais 

para os organismos. 

                            
5. DESENVOLVIMENTO 
Os organismos serão aclimatados durante três dias nas condições de laboratório, 

antes do início dos testes. Após este período 6 indivíduos serão coletados para cada 

tratamento experimental e serão submetidos aos aquários contendo os sedimentos 
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contaminados. Também serão coletados sedimentos limpos, como controle. O teste 

durará 10 dias e os pHs estipulados (controle, 7.0, 6.5 e 6.0) serão mantidos durante 

este período. A cada 24 horas será observada a mortalidade dos organismos em 

cada recipiente, sendo retirados todos os indivíduos mortos.  
 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Para este período foram coletadas a agua do mar na Ilha do Mar Casado e as duas 

amostras de sedimentos no Sistema Estuarino de Santos, uma no canal do 

Piaçaguera (Ponto poluído 2354.040 S, 4622.389 W) e a outra na  região da Ilha das 

Palmas (Ponto limpo 2400.100 S, 4619.227W). Os sedimentos foram coletados com 

uma draga vanVeen e transportados para o laboratório, onde foram armazenados a 

4C até a sua utilização. Foi realizado primeiro teste com anfípodos da espécie Hyale 

youngui. Observou-se uma diferença entre a mortalidade dos organismos entre 

experimentos realizados com sedimento limpo e contaminado. Em sedimentos 

limpos só foi observada uma mortalidade significativa no pH mais baixo (6.0), 

enquanto no sedimento contaminado a mortalidade foi significativa também no pH 

6.5. Este resultado indica que a acidificação provavelmente causou uma maior 

biodisponibilidade dos metais presentes no sedimento contaminado, aumentando a 

sua toxicidade. Estes dados serão comprovados mediante análise dos metais 

presentes nos testes e na realização de novos experimentos com outros 

organismos, como por exemplo copépodas da espécie NItokra sp. 
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