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Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 

 
Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 
Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 
Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 
 
 
 

(Fernando Pessoa) 
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RESUMO 

 

O petróleo, combustível fóssil de grande significado para a economia mundial, 

representa um sério problema ao meio ambiente devido sua freqüente introdução neste, 

não apenas por seu transporte em grande escala como também pela sua larga utilização 

industrial. 

 O estuário da Lagoa dos Patos possui o município de Rio Grande localizado em 

sua margem oeste, o que contribui para a poluição deste ambiente por petróleo, 

principalmente, devido a presença de um porto e de uma matriz industrial que opera com 

refino, armazenagem e transporte de produtos da indústria petrolífera.  

 A primeira parte desta monografia foi a realização de uma extensa revisão 

bibliográfica sobre o petróleo, fontes de contaminação deste composto para o ambiente 

marinho, espécies de hidrocarbonetos, além de efeitos destes sobre os organismos. 

 Para este trabalho foi desenvolvimento um experimento que teve como foco 

principal compreender os efeitos do impacto do petróleo no meio ambiente estuarino, 

através da integração de três sub-áreas da oceanografia, a bentologia, geoquímica e 

sedimentologia. Os resultados apresentados são referentes à geoquímica orgânica 

ambiental. 

 Os resultados mostraram que o ensaio proposto não foi ideal para a coleta de 

dados geoquímicos, além de não ter havido a possibilidade de se utilizar um método 

analítico mais adequado para as análises de hidrocarbonetos. 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
Nos últimos tempos estamos assistindo a uma infinita evolução do cenário 

brasileiro desenhado para o setor da indústria do petróleo. Após a abertura do mercado 

nacional teve início um processo de reestruturação na área industrial e de pesquisa, e as 

questões ambientais passaram a ocupar uma posição de destaque, principalmente, nas 

atividades de exploração, explotação, transporte e refino do petróleo.  

A sociedade atual é extremamente dependente da utilização de petróleo para o 

seu desenvolvimento e, apesar dos sérios impactos causados ao meio ambiente, sua alta 

viabilidade econômica faz com que este produto continue sendo explorado. 

Os derrames de petróleo, de natureza acidental ou crônica, constituem um sério 

problema ambiental, o que torna necessário o desenvolvimento de programas de 

monitoramento globais e regionais nos ambientes marinhos, que desta forma possam 

investigar as concentrações e distribuições de hidrocarbonetos na superfície do mar e 

em sedimentos costeiros (GESAMP, 1993). 

Este trabalho da área ambiental ligada ao petróleo está inserido no programa de 

Formação de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para o Setor 

Petróleo e Gás – PRH-ANP/MME/MCT, intitulado “Estudos Ambientais em Áreas de 

Atuação da Indústria do Petróleo”, implementado pela FURG através de um convênio com 

a ANP a partir de 2000.  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS DA ANP PARA O SETOR 
PETRÓLEO E GÁS PRH-ANP/MME/MCT 

 

 A abertura do mercado de óleo e gás e a criação de uma agência reguladora  

(Agência Nacional do Petróleo – ANP) propiciou à sociedade brasileira uma maior 

participação neste setor produtivo e novos mecanismos de controle dessas atividades. 

Esta agência, então, vem estimulando instituições brasileiras a redirecionarem seus 

currículos para a formação de profissionais voltados para este campo. 

 Criado em 1999, o PRH-ANP/MME/MCT iniciou suas atividades com recursos 

próprios da ANP. A partir do ano de 2000 passou a receber o apoio do CTPETRO (Plano 

Nacional de Ciência e Tecnologia do Setor Petróleo e Gás Natural), com repasse de 

recursos dos “royalties” do petróleo destinados ao Ministério da Ciência e Tecnologia 

através de convênio com a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) para o 

financiamento de bolsas e taxa de bancada.  

 A Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), uma das poucas 

universidades brasileiras com filosofia e política voltada para o Ecossistema Costeiro, 

propôs a implementação de um programa voltado para a área ambiental da indústria do 

petróleo e gás. Através de disciplinas existentes nos cursos de graduação e pós-

graduação, e do direcionamento de monografias e teses, respectivamente, para este 

setor, objetiva-se formar profissionais para atuar neste campo que se mostra promissor 

para a ocupação de profissionais oriundos de cursos de oceanografia (Griep et al., 2001).  

 Os mesmos autores afirmam que, pelo fato de toda a área em torno das operações 

do Terminal de Rio Grande  encontrar-se situada no interior do estuário e na plataforma 

continental adjacente, este ambiente é caracterizado como facilmente impactável. E por 

essa razão, no ano de 2000, FURG propôs para a ANP a implementação de um programa 

para a formação de recursos humanos e um estudo de risco ambiental na região estuarina 

da Lagoa dos Patos e zona costeira adjacente. Este programa, denominado “Estudos 

Ambientais em Áreas de Atuação da Indústria do Petróleo”, tornou-se o número 27 da 

ANP (PRH-27). 



Desde então o programa está sendo desenvolvido através de uma visão crítica e 

criativa, para identificar e resolver os problemas ambientais que envolvem a exploração, 

explotação, transporte e armazenamento de hidrocarbonetos (Griep et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 A bibliografia apresentada neste trabalho foi pesquisada em quatro bibliotecas da 

Fundação Universidade Federal do Rio Grande (Bibliotecas Central, da Pós-Graduação em 

Oceanografia, Engenharia Oceânica e do Campus Cidade), material fornecido por 

professores desta instituição e em páginas da internet especializadas no assunto. Foram 

feitas buscas sobre hidrocarbonetos, petróleo, óleo, poluição e poluição marinha. 

 Nas bibliotecas foram encontradas mais de 400 bibliografias relacionadas aos 

itens pesquisados, sendo que aproximadamente 60 foram selecionadas como as de maior 

interesse para o Programa de Recursos Humanos ANP/FURG, especialmente para o setor 

de geoquímica (sub-área na qual está inserida esta monografia). No ANEXO I estão 

listadas estas últimas, contendo título, autor(es) e referência utilizada pelas bibliotecas. 

 

 

1. Área de Estudo 

 

Geologia e Importância Ecológica 

A área de estudo é representada pelo estuário da laguna Lagoa dos Patos (Fig. 1), 

com área de cerca de 900 Km2, localizado entre as coordenadas de latitude 31º41’N; 

32º12’S e longitudes de 51º49’E; 52º15’W, e tendo como referências a Ilha da Feitoria (a 

norte) e a Barra de Rio Grande (a sul) (Calliari, 1980). 

O estuário da Lagoa dos Patos está inserido na Planície Costeira do Rio Grande do 

Sul, uma das mais amplas planícies costeiras do Brasil, que possui uma costa arenosa 

baixa, de idade Quaternária, com sua gênese e evolução relacionados aos eventos 

transgressivos do nível do mar ocorridos neste período geológico (Calliari, 1980). 

 

 



No estuário há predominância de grandes bancos com profundidades entre 1 e 5m 

e a sua profundidade máxima, 18m, encontra-se associada ao canal que comunica a laguna 

com o Oceano Atlântico. As enseadas associadas às margens do estuário são definidas 

por um número elevado de bancos e esporões arenosos recurvados, que formam uma 

feição típica das áreas rasas (<1m) (Calliari, 1998). 

Calliari (1998) aponta o transporte de silte e argila de várias fontes da bacia de 

drenagem do RS, devido o alto nível de precipitação pluviométrica na região, como a 

principal fonte de sedimento para o estuário. O mesmo autor afirma que outros dois 

processos também contribuem com quantidades significativas de sedimento para o 

estuário: (1) processos de erosão atuando sobre formações eólicas Holocênicas e 

Pleistocênicas marginais, nos terraços lagunares e nos pântanos, e (2) sedimentos 

arenosos provenientes de dunas localizadas na margem leste do estuário, introduzidos 

nas enseadas marginais durante períodos prolongados de intenso vento nordeste. De 

acordo com o mesmo autor, a região inferior do estuário recebe sedimentos arenosos 

marinhos através de fluxos de enchente durante regime de ventos e ondulações do 

quadrante sul; e, finalmente, a fauna e flora estuarina bentônica do estuário contribuem 

com material biodetrítico. 

 Como a maioria dos estuários, o da Lagoa dos Patos tem uma importância ecológica 

determinante para a região, sendo um ambiente de alta complexidade ecológica e de 

grande importância como criadouro natural para inúmeras espécies, muitas delas 

importantes à atividade pesqueira fundamental para o contexto sócio-econômico da 

região (Vieira et al., 1998). 

 

Aspectos Relacionados à Poluição por Petróleo 

 A habilidade dos estuários em remover e reter material em suspensão e em 

solução contribui de maneira significativa com a maioria dos sérios problemas de poluição 

e manejo com os quais nos confrontamos: acumulação de  contaminantes nos sedimentos; 

dragagem e deposição de material dragado, principalmente sedimentos contaminados; 



enriquecimento de nutrientes; depleção de oxigênio dissolvido; degradação e perda de 

habitats bentônicos, e muitos outros (Schubel & Kennedy, 1983).  

O município de Rio Grande (com cerca de 180.000 habitantes) está localizado na 

margem oeste do estuário da Lagoa dos Patos, ambiente que se comunica com o Oceano 

Atlântico através do Canal do Norte. Toda a área entorno das operações do Terminal de 

Rio Grande encontra-se situada no interior do estuário e plataforma continental 

adjacente, em um ambiente com características múltiplas e facilmente impactável (Griep 

et al., 2001). 

O porto de Rio Grande, saída marítima mais importante de cargas do sul do Brasil, 

não se caracteriza por um grande volume de operações no setor do petróleo, mas possui 

dentre os componentes de sua matriz industrial retro-portuária, algumas empresas 

específicas deste setor (Ipiranga e Petrobrás), que operam com refino, armazenagem e 

transporte destes produtos. A estes agentes, devemos somar os riscos naturais oriundos 

do trabalho de abastecimento dos navios atracados. Portanto, como os portos em geral, o 

Porto de Rio Grande representa um risco adicional  para a contaminação ambiental local 

(Griep et al., 2001).  

A área portuária estende-se desde a região norte da cidade (Porto Velho), 

incluindo a região leste (Porto Novo) e sudoeste (Superporto), cuja margem é banhada 

pelo Canal do Rio Grande onde existem terminais específicos para diferentes atividades 

portuárias. 

Segundo Griep et al. (2001), são importados/exportados diversos produtos pelo 

Terminal de Rio Grande como Óleo Diesel, Petróleo, Estireno, Ácido Fosfórico, Ácido 

Sulfúrico, Metanol, Hexano, Propano (GLP), Propano, Amônia; além da implantação de 

futuras atividades de abastecimento que se prevê uma atividade de 55 navios/mês na 

região. Outro dado interessante fornecido pelos mesmos autores é o volume total de 

produtos transportados que, no ano de 1998, alcançou a cifra de 1.531.725,520 

toneladas.   



Zamboni (2000) acredita que existe poluição crônica por derivados do petróleo 

nas áreas marginais do estuário, nas redondezas da cidade do Rio Grande, sendo suas 

principais fontes os combustíveis carreados do pátio da distribuidora existente em Rio 

Grande, da refinaria IPIRANGA e de outras atividades ligadas ao setor de transporte 

hidroviário, de serviços e de lazer (e.g., posto náutico, Mercado Municipal e Iate Clube). 

 

 

2. Objetivos 

 

Esta etapa da monografia tem por objetivo fornecer subsídios bibliográficos para 

a realização dos projetos tanto da área de Geoquímica quanto para as outras áreas 

integrantes do Programa de Formação de Recursos Humanos da ANP/FURG.  

 

 

3. Estudos Anteriores 

 

Estuário da Lagoa dos Patos 

A contaminação por óleos e fenóis foi registrada pela primeira vez na água do 

estuário por Kantin (1981). Já os detergentes aniônicos, típicos de esgotos domésticos, 

também foram estudados por Kantin et al. (1980), Almeida et al. (1984) e Baumgarten et 

al. (1995), que verificaram altas concentrações destes compostos em praticamente todo 

o entorno da cidade de Rio Grande. 

Baumgarten et al. (1998) estudaram a qualidade da área portuária da cidade de 

Rio Grande, onde verificaram altas concentrações de óleos e graxas principalmente no 

Porto Velho e no Porto Novo, o que indica intenso lançamento desses contaminantes a 

partir das atividades portuárias, apesar de no Porto Novo essa contaminação ter sido 

amenizada pela entrada de água salgada no estuário. No Superporto os autores não 



encontraram os poluentes estudados, pois este é um ambiente com hidrodinâmica intensa 

e instável, que dilui e dispersa os poluentes lançados.   

Após estes estudos Zamboni (2000) publicou dados sobre concentrações de 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos nos sedimentos marginais do estuário, derivados 

do petróleo na região. Neste trabalho foi utilizado como valor de referência os valores 

encontrados por este autor em um sítio estuarino considerado não contaminado, a Ilha 

das Pombas. Os valores de hidrocarbonetos alifáticos totais variaram de 1,045µg/g 

(ponto controle) a um máximo de 129,584µg/g (emissário de esgotos). Já os 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs) variaram de 0,04µg/g (ponto controle) a 

um máximo de 11,8µg/g (distribuidora de combustíveis). 

Baisch et al. (2000) compararam os dados de HAPs encontrados por Zamboni 

(2000) com dados destes contaminantes encontrados no canal de navegação do estuário. 

A totalidade dos sedimentos apresentaram valores de HAPs totais acima do nível de 

referência adotado, mas os valores das áreas marginais são bem maiores que os 

encontrados nos canais do estuário. Os autores atribuem esta diferença (valores das 

áreas marginais até 10 vezes maiores que os encontrados no canal) nas concentrações 

dos HAPs à menor distância da fonte impactante nas áreas marginais, a hidrodinâmica 

que é bem maior nas áreas profundas e aos processos de dragagem que são efetuados na 

área dos canais. 

Já Baisch (2000) caracterizou os sedimentos da área de dragagem do Porto de 

Rio Grande quanto à hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. A análise das espécies dos 

HAPs mostrou que, individualmente, não podem representar um elevado nível de 

contaminação dos sedimentos dragados, já os sedimentos a serem dragados mostraram 

sinais de contaminação por HAPs. Ao analisar HAPs totais, os autores constataram que os 

sedimentos apresentaram –se relativamente impactados. 

Com a implantação do PRH/ANP na FURG, existem vários estudos relacionados à 

hidrocarbonetos do petróleo sendo realizados no estuário da Lagoa dos Patos. O primeiro 

a ser finalizado foi Demore (2001), o qual fez um levantamento de dados sobre os 



aspectos sedimentares do estuário, fazendo uma interação destes com a poluição por 

petróleo. 

 

Brasil 

Na região sul encontramos, por exemplo, um estudo de impacto ambiental, onde 

Baisch (1998) estimou valores de referência para os HAPs totais para a zona costeira 

marinha sul Brasileira, indicando um valor de 30 ng/g para os sedimentos de plataforma e 

de 300 ng/g para os sedimentos da região costeira. 

Entretanto, a grande parte das documentações sobre os impactos de poluição por 

petróleo no país restringe-se as regiões dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

(Weber e Bícego, 1987; Bícego, 1988; Zamboni, 1993; Milanelli, 1994; Ferreira, 1995; 

Zanardi, 1996; Nishigima, 1999; Cavalier et al., 2001; Pessoa Neto et al., 2001; Silva et 

al., 2001). 

 

Mundo 

A maioria dos trabalhos desenvolvidos sobre poluição por hidrocarbonetos do 

petróleo se concentra nos Estados Unidos, onde existe a Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency – USEPA), que atua no 

controle da saúde humana e do meio ambiente.  Já nas décadas de 60 e 70 encontramos 

alguns estudos como Pilpel (1968) e Brown et al. (1969) que abordam o assunto da 

degradação de hidrocarbonetos, e Hershner & Moore (1977) que realizou um estudo, na 

Baía de Chesapeak, sobre os efeitos de um derrame de óleo em marismas. 

Em Kennish (1997) encontramos vários exemplos de estudos nos Estados Unidos 

que apontam ambientes cronicamente contaminados e suas concentrações de HAPs nos 

sedimentos, como Baía de Chesapeak (1-400µg/Kg), Porto de Boston (concentração 

máxima 120mg/Kg), estuário Hudson-Raritan (máximo de 182ng/g), Baía de New York 

(6000ng/g), Puget Sound (16-2400ng/g). Kennish (1996) mostra exemplos na Europa, 



como o estuário Tamar (Plymouth, Inglaterra) (100-1000ng/g), Mar Adriático (30-

527ng/g) e Mar Mediterrâneo (179-2427ng/g).  

No “Guias Canadenses de Qualidade de Sedimneo para Proteção da Vida Aquática” 

são destacados níveis de controle para algumas espécies de hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos, além de níveis de efeitos tóxicos prováveis (i.e., a partir desses valores já se 

começa a perceber os efeitos tóxicos nos organismos) (Tab. 1). 

 

 

4. Hidrocarbonetos do Petróleo 

 

O termo petróleo refere-se aos derivados de matéria orgânica de origem 

biológica, principalmente marinha transicional, que foram produzidos através da 

combinação de processos biológicos e geológicos resultando na produção e acumulação de 

milhares de diferentes tipos de moléculas orgânicas em sedimentos antigos. O óleo cru e 

o gás natural juntos são denominados petróleo (UNEP, 1991). 

O petróleo é uma substância viscosa, mais leve que a água, composta 

predominantemente de hidrocarbonetos, ou seja, compostos de carbono e hidrogênio  em 

várias combinações moleculares (EPA, 2001). Os hidrocarbonetos são compostos químicos 

apolares (hidrófobos), o que limita sua solubilidade na água do mar. Deste modo, eles 

apresentam uma tendência de associação às fases sólidas, como as partículas em 

suspensão, os tecidos biológicos e os sedimentos, ou de transferência para a atmosfera 

na fase gasosa. 

O óleo cru extraído de diferentes partes do mundo varia largamente em 

composição, dependendo da idade do óleo, condições de formação e outros (Laws, 1993; 

Kennish, 1996). Alguns óleos crus contêm 98% de hidrocarbonetos (Nelson-Smith, 1972 

apud Laws, 1993). Portanto, os hidrocarbonetos, por serem os principais componentes, 

são utilizados como indicativos da poluição por petróleo. 



Em adição aos hidrocarbonetos, o petróleo contém outras substâncias orgânicas e 

inorgânicas inclusive compostos contendo enxofre, nitrogênio e/ou oxigênio, como 

também pequenas concentrações de metais como níquel, vanádio e ferro (EPA, 2001). 

 

 

Classificação Química dos Hidrocarbonetos do Petróleo 

Kennish (1996) aponta quatro principais classes de hidrocarbonetos encontrados 

no óleo cru: alcanos de cadeia simples (n-alcanos ou n-parafinas), alcanos ramificados 

(incluindo os isoprenóides), ciclo-alcanos (ciclo-parafinas) e aromáticos. Enquanto que, 

Laws (1993) utiliza uma classificação que inclui três grandes tipos de hidrocarbonetos no 

óleo cru: alcanos (parafinas e compostos alifáticos), ciclo-alcanos (ou naftenos) e 

aromáticos. 

Os óleos crus contêm, em média, cerca de 30% de alcanos, 50% de ciclo-alcanos e 

15% de aromáticos (UNEP, 1991). 

Em Manahan (1994) a classificação utilizada para os principais hidrocarbonetos do 

petróleo inclui os alcanos, alcenos, alcinos e aromáticos. Segue uma descrição mais 

detalhada de cada tipo de hidrocarboneto: 

 Alcanos (CnH2n+2): também chamados de parafinas e hidrocarbonetos alifáticos, são 

hidrocarbonetos onde os átomos de carbono são unidos por ligações covalentes 

simples (2 elétrons compartilhados), ou seja, um ou mais átomos de carbono unidos a 

quatro átomos, tanto de hidrogênio ou carbono. Podem formar cadeias lineares ou 

ramificadas. Três tipos de alcanos: n-alcanos, alcanos ramificados e ciclo-alcanos (são 

similares aos alcanos, mas a cadeia de carbono é unida em anel com final aberto). 

Exemplo na Figura 2. 

 Alcenos (CnH2n) e Alcinos ((CnH2n-2): alcenos são hidrocarbonetos com ligações duplas 

(4 elétrons compartilhados). O alceno mais simples é o etileno (ou eteno) (Fig. 2), 

incluído entre os alcenos mais leves, que são compostos altamente inflamáveis. O 

acetileno (Fig. 2) é um alcino, uma classe de hidrocarbonetos caracterizada por 



ligações triplas de carbono-carbono, com 6 elétrons compartilhados. Formam 

misturas muito explosivas com o ar. 

 Aromáticos: são compostos com um ou mais anéis benzênicos (ou aromáticos), uma 

estrutura em anel de seis carbonos na qual os átomos de carbono são unidos por 

ligações híbridas intermediárias entre uma ligação simples de um par de elétrons e 

uma ligação dupla de um par de elétrons. Então, estes compostos podem consistir de 

um anel aromático único (e.g., benzeno) ou mais anéis unidos (e.g., naftaleno). Muitas 

substâncias tóxicas, poluentes ambientais residuais perigosos, como benzeno, tolueno, 

naftaleno, são compostos aromáticos. Nesta classe estão incluídos os 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, grande grupo que possui dois ou mais anéis 

fusionados, sendo o naftaleno (Fig. 2) o membro mais simples. 

  
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

 Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs), portanto, são compostos 

orgânicos com átomos de hidrogênio e carbono arranjados em forma de dois ou mais 

anéis benzênicos fusionados em arranjos lineares, angulares ou agrupados (Eisler, 1987). 

Tais compostos vão do naftaleno (C10H8, dois anéis) ao coroneno (C10H8, com sete anéis) 

diferindo em número e na posição dos anéis aromáticos (Albers, 1994). 

Os HAPs são componentes naturais do petróleo (até 40%), sendo encontrados, 

principalmente, nas frações pesadas tais como óleo lubrificante, nafta (destilado do 

petróleo constituído por hidrocarbonetos de baixo ponto de ebulição), combustível para 

jato, entre outros (PRF, 1996). 

 Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos de baixo peso molecular (com 2 ou 3 

anéis benzênicos) são não carcinogênicos, porém são mais tóxicos que os de alto peso 

molecular (com 4 a 7 anéis) que tendem a serem carcinogênicos, mutagênicos e 

teratogênicos (Kennish, 1997).  

De acordo com Kennish (1997), os organismos marinhos metabolizam rapidamente 

a maioria dos HAPs, e alguns destes compostos se tornam carcinogênicos e/ou 

mutagênicos após a ativação metabólica. Para os invertebrados bentônicos a exposição 



aos HAPs pode ser contínua em áreas contaminados, pois estes compostos são 

relativamente insolúveis em água, adsorvendo-se fortemente ao material particulado e se 

acumulando no sedimento de fundo (Kennish, 1992).  

Portanto, as concentrações de HAPs na coluna d’água são mais baixas que na biota 

e nos sedimentos, em parte devido a baixa solubilidade destes compostos, sendo que a 

solubilidade diminui com o aumento de peso molecular e aumento do número de anéis dos 

HAPs (Kennish, 1996).  

Os HAPs dissolvidos na coluna d’água degradam-se mais rapidamente por foto-

oxidação, enquanto que os depositados no sedimento de fundo são mais persistentes, pois 

a oxidação química e biológica é reduzida (Kennish, 1997). Em sedimentos anóxicos, estes 

compostos tendem a permanecerem inalterados por longos períodos de tempo (Kennish, 

1996). 

Como nunca foram encontrados como produtos de biossíntese, os HAPs são bons 

indicadores para a caracterização da contaminação por óleo cru e seus derivados (Neff, 

1979). Além disso, estes compostos, por apresentarem grande toxidade à biota, são 

classificados dentro do grupo dos contaminantes prioritários em estudos de processos 

de contaminação (USEPA, 1995), sendo recomendados para a investigação e testes de 

qualidade de sedimentos (USEPA/USACE, 1998).,  

Os HAPs recomendados pela USEPA (1995) para a análise de processos de 

contaminação são: Acenafteno, Acenaftleno, Antraceno, Naftaleno Benzo(a)antraceno, 

Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Criseno, 

Dibenzo(a,h)antraceno, Fenantreno, Fluoreno, Fluoranteno, Indeno(1,2,3-cd)pireno e 

Pireno. O ANEXO II mostra a estrutura e algumas propriedades destes hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos. 

 

Tipos de Óleo Cru  

Como dito anteriormente, a composição do óleo cru varia de acordo com sua fonte 

geográfica. Óleos de áreas geográficas diferentes têm propriedades únicas, variando de 



um fluido volátil leve à um semi-sólido. Por exemplo, certos óleos crus pesados de 

formações geológicas mais jovens (e.g., os óleos venezuelanos) contém menos de 50% de 

hidrocarbonetos e uma proporção mais alta de outras substâncias orgânicas, além de 

inorgânicas (USEPA, 2001). 

A classificação de tipos de óleo crus através da fonte geográfica geralmente não 

é um esquema de classificação útil por oferecer pouca informação sobre a toxicidade 

geral, estado físico, e mudanças que ocorrem com o tempo. Mas tal classificação pode ser 

utilizada dentro de um contexto de informações obtidas durante um derrame de 

petróleo.  

A USEPA (2001) classifica os óleos cru em quatro classes: 

 Classe A (óleos leves e voláteis): são óleos altamente fluidos compostos 

predominantemente de hidrocarbonetos de baixo peso molecular, geralmente claros, 

que se espalham rapidamente sobre superfícies sólidas ou água. Eles têm um odor 

forte, uma taxa de evaporação alta, e são normalmente inflamáveis. Este tipo de óleo 

cru penetra em superfícies porosas, podendo ser persistentes em tal matriz, e 

tendem a aderir a superfícies, sendo removidos com enxágüe à água. Esta classe de 

óleo pode ser altamente tóxica aos seres humanos, peixes, e outros tipos de 

organismos. A maioria dos produtos refinados e muitos dos petróleos leves de alta 

qualidade estão incluídos nesta classe.  

 Classe B (óleos não pegajosos): são menos tóxicos e aderem mais firmemente à 

superfícies que os óleos da Classe A, embora eles possam ser removidos de 

superfícies por enxágüe vigoroso. Com o aumento de temperatura, eles têm tendência 

de penetrar em substratos porosos, podendo ser persistentes. Quando os voláteis 

desta classe de óleo evaporam, pode ser conduzida a formação de Classe C ou resíduo 

da Classe D. Os óleos médios à pesados baseados em  parafinas pertencem a esta 

classe. 

 Classe C (óleos pesados, pegajosos): são caracteristicamente viscosos e compostos 

predominantemente de hidrocarbonetos de alto peso molecular, de cor marrom ou 



negra. Este tipo de óleo não penetra rapidamente em superfícies porosas, e sua 

remoção através de enxágüe com água é difícil. Freqüentemente, eles afundam por 

terem densidade próxima da água. Sua toxicidade é baixa, mas afetam a biota por 

sufocamento. A evaporação de voláteis desta classe pode produzir um sólido ou óleo 

da Classe D. Esta classe inclui óleo combustível residual e petróleos médio a pesados.   

 Classe D (óleos não fluidos): são relativamente não tóxicos, não penetram nos 

substratos porosos, e normalmente são de cor preta ou marrom escuro. Quando 

aquecidos, os óleos da Classe D podem derreter e cobrir superfícies, o que torna a 

limpeza muito difícil. Óleos residuais, óleos cru pesados, alguns óleos parafinas 

pertencem a esta classe.    

Com relação aos óleos derramados nos ambientes, esta classificação torna-se 

dinâmica, sendo influenciada pela condição do tempo e temperatura da água. Por exemplo, 

quando os voláteis evaporam dos óleos da Classe B, podem tornar-se uma Classe C. Se 

uma queda de temperatura significante acontecer (por exemplo, à noite), o óleo da Classe 

C pode solidificar e ficar semelhante aos óleos da Classe D. Aquecendo este óleo, ele 

pode voltar a pertencer à Classe C. 

 

Produtos Derivados do Petróleo 

Os destilados do petróleo referem a uma série de compostos que são extraídos por 

processos de refino como craqueamento catalítico e destilação fracionada. Durante a 

destilação fracionada, o petróleo é aquecido permitindo que vários compostos se 

transformem de líquido à gás, sendo capturados ao subir, esfriar e condensar (PRF, 

1996).  

Estes produtos têm características físicas e químicas que diferem de acordo com 

o tipo de óleo cru e processos de refino subseqüentes. Em USEPA (2001) encontramos 

vários exemplos de produtos de petróleo refinados e suas propriedades: 

 Gasolina: são misturas de hidrocarbonetos que contêm de 4 a 12 átomos de carbono e 

têm pontos de ebulição entre 30 e 210ºC. É um material de peso leve que flui 



facilmente, espalha-se depressa, e pode evaporar completamente em algumas horas 

sob condições temperadas. A gasolina possui alta volatilidade e é altamente 

inflamável. E também é uma substância mais tóxica que o óleo cru, contendo 

proporções altas, por exemplo, de benzeno que é conhecido por causar câncer em 

seres humanos e hexano que pode afetar o sistema nervoso.  

 Querosene: um material de peso leve que flui facilmente, espalha-se e evapora 

rapidamente. Os utilizados na fabricação de combustível para jatos contêm 

hidrocarbonetos com 10 a 16 átomos de carbono e têm pontos de ebulição entre 150 e 

240ºC. O querosene é dispersado facilmente, mas pode ser relativamente persistente 

no ambiente.   

 Óleo combustível n.º 2: é um material de peso leve que flui e se dispersa facilmente. 

Este óleo combustível não é volátil e, provavelmente, não forma emulsões, sendo 

relativamente não persistente no ambiente. 

 Óleo combustível n.º 4: um material de peso médio que flui e é dispersado facilmente, 

quando tratado prontamente. Este óleo de combustível tem uma baixa volatilidade e 

ponto de combustão moderado, e é bastante persistente no ambiente.    

 Óleo combustível n.º 5 (“Bunker” B): um material de peso médio a pesado,  com uma 

baixa volatilidade e ponto de combustão moderado, de dispersão muito difícil.     

 Óleo combustível n.º 6 (“Bunker” C): é um material pesado, difícil de bombear e 

requer pré-aquecimento antes do uso. Este óleo combustível pode ser mais pesado 

que água, não se dissolve e também não dispersa, e forma bolas de breu, amontoados, 

e emulsões. Tem uma baixa volatilidade e ponto de combustão moderado.    

 Óleo lubrificante: é um material de peso médio que flui e se dispersa facilmente, 

quando tratado prontamente. Este óleo tem uma baixa volatilidade e ponto de 

combustão moderado, mas é bastante persistente no ambiente. 

 

 



5. Aspectos da Poluição por Petróleo 

 
Segundo a GESAMP (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine 

Pollution), Poluição Marinha é “a introdução direta ou indireta pelo homem de substâncias 

ou energia ao ambiente marinho, resultando tanto em efeitos deletérios diretos como 

prejuízo aos recursos vivos, risco para a saúde humana, obstáculos para as atividades 

marinhas incluindo pesca e diminuição da qualidade da água do mar de forma geral”, ao 

passo que contaminação seria o “aumento da concentração de substâncias na água, 

sedimento ou biota marinha acima do nível natural de background para uma determinada 

área ou organismo” (Clark, 1992). 

O consumo mundial de petróleo e seus derivados apresentou um grande 

crescimento nas últimas décadas, tendo sido acompanhado por um aumento da produção 

marinha de óleo, do transporte marítimo destes produtos e da transferência e 

estocagem em zonas costeiras. Consequentemente, os níveis de contaminação dos 

ambientes marinhos costeiros por hidrocarbonetos petrogênicos também se elevaram, 

resultado da poluição crônica junto aos grandes centros urbanos e industriais somada à 

poluição acidental, especialmente os derrames de óleo decorrentes de acidentes com 

navios petroleiros, o que coloca em risco a preservação dos recursos vivos marinhos e a 

utilização destas áreas como fontes de alimento e lazer para a população. 

 

Fontes de Poluição 

As fontes de  hidrocarbonetos presentes nos ambientes são numerosas e podem 

ser tanto de origem natural como antrópica. Segundo GESAMP (1993), o aporte de 

hidrocarbonetos para os ambientes marinhos e regiões costeiras está ligado, 

principalmente, à processos como transporte e operações em instalações fixas, outras 

fontes antrópicas, além de fontes naturais. 

A Tabela 1 mostra o aporte mundial de hidrocarbonetos de acordo com diferentes 

fontes de poluição destes compostos. 



  As fontes naturais de hidrocarbonetos estão associadas a precursores  biogênicos 

como terpenos, pigmentos e esteróis que, através de processos de biossíntese e 

degradação  a longo prazo, conduzem à formação dos mesmos. A combustão natural de 

florestas e a exsudação natural do petróleo também são consideradas fontes naturais de 

hidrocarbonetos (UNESCO, 1990). 

 Para identificar a origem dos hidrocarbonetos alifáticos, utiliza-se a razão 

ímpar/par, ou seja, a concentração de n-alcanos com número ímpar de carbonos dividida 

pela concentração de n-alcanos com número par de carbonos. A predominância de n-

alcanos ímpares indica uma origem biogênica que, no caso do predomínio de cadeias de 

alto peso molecular (i.e., com mais de 23 carbonos), provém de uma contribuição por 

plantas superiores (origem terrestre) (Standley & Simonet, 1987). No caso de 

predominância de cadeias de baixo peso molecular (i.e., com menos de 22 carbonos), pode 

ser de origem ou contribuição planctônica (Youngblood & Blumer, 1973). Bactérias 

fotossintéticas e não fotossintéticas apresentam tipicamente distribuição de n-alcanos 

(n-C14- a n-C29) com um baixo valor de índice de preferência de carbonos na razão 

par/impar (Han, 1970). 

  Os valores para a relação ímpar/par próximos de 1 são indicações prováveis da 

introdução de petróleo, enquanto que os valores superiores a 1 indicam a presença de 

hidrocarbonetos de origem biogênica (Farran et al., 1987 apud Zamboni, 2000).  

Volkman et al. (1992) e Zanardi (1996) alertam que, muitas vezes, a intensa 

contribuição dos hidrocarbonetos n-alcanos provenientes de plantas pode ocultar os n-

alcanos derivados de petróleo. Portanto, as amostras de sedimento podem mostrar uma 

forte predominância de cadeias ímpares, ainda que esses sedimentos estejam 

contaminados com hidrocarbonetos de petróleo. 

  Com relação aos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, a poluição causada  por 

estes compostos induziu ao aumento do número de estudos sobre sua origem e destino no 

ambiente.  

  Os HAPs originam-se de fontes antrópicas variadas de (e.g., efluentes municipais 



e industriais, derrames de petróleo, combustão de combustíveis fósseis, produção de 

asfalto), e a combustão incompleta de matéria orgânica é um mecanismo primário de 

contaminação da atmosfera que transfere parte destes contaminantes ao ambiente 

marinho por sedimentação (Kennish, 1997). O mesmo autor também atribui às fontes 

naturais (e.g., queima de florestas e erupções vulcânicas) relativa importância.  

  Blumer & Youngblood (1975) associam a origem dos HAPs, direta ou 

indiretamente, às atividades com o petróleo ou pela combustão incompleta de materiais 

como os combustíveis fósseis, matéria vegetal, incineração de lixo e outras substâncias 

orgânicas. Já fontes endógenas (i.e., biossíntese) nos estuários e ambientes marinhos 

podem ser significantes somente em sedimentos anóxicos (Kennish, 1996). 

As principais possíveis fontes de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, na área 

de estudo, são representadas por uma refinaria, um terminal petrolífero, queima de 

campo e escapamento de carros além de grande atividade náutica e industrial localizada 

nas margens do estuário na cidade de Rio Grande. 

 Enfim, a identificação dos HAPs em sedimentos é de fundamental importância 

para a avaliação do nível de contaminação de um ecossistema, sendo também utilizados 

como indicadores de contaminação crônica (Baisch, 2000). 

 

Propriedades Físicas dos Óleos de Petróleo    

Os óleos de petróleo descrevem uma grande quantidade de substâncias naturais 

com base de hidrocarbonetos e produtos de petróleo refinados, cada um com uma 

composição química diferente. Como resultado, cada tipo de óleo cru e produto refinado 

tem propriedades físicas distintas que afetam o modo de espalhamento, a degradação do 

óleo, e também os danos que possam causar para as vidas marinha e humana (USEPA, 

2001). 

A taxa de espalhamento de um derrame de óleo determinará seu efeito no 

ambiente. A maioria dos óleos tende a espalhar horizontalmente como uma superfície lisa 



e escorregadia, chamada de mancha. Os fatores que influenciam o espalhamento em um 

derrame de óleo são tensão superficial, peso específico e viscosidade (USEPA, 2001): 

 Tensão superficial:  é a medida de atração entre as moléculas de superfície de um 

líquido. Quanto mais alta a tensão superficial do óleo, provavelmente a mancha 

permanecerá no local. Se esta tensão for baixa, o óleo pode espalhar-se mesmo sem a 

influência de vento e correntes de água. A tensão superficial é menor em 

temperaturas mais altas, portanto, é mais provável o óleo se espalhar em águas mais 

mornas que em águas muito frias.    

 Peso específico: é a densidade de uma substância comparada à densidade da água. 

Considerando que a maioria dos óleos é mais leve que a água, eles mantêm-se sobre 

ela. Porém, a gravidade específica de uma mancha de óleo pode aumentar se as 

substâncias mais leves do óleo evaporarem.    

 Viscosidade: é a medida da resistência de um líquido em fluir. Quanto mais alta a 

viscosidade do óleo, maior a tendência de permanecer no local do derrame.   

 

O Destino do Petróleo no Ambiente Marinho  

De acordo com Kennish (1997), vários processos químico-físicos atuam durante um 

derrame de óleo na superfície do mar e alteram sua composição e potencial de 

toxicidade, sendo os processos mais importantes a evaporação, dissolução, oxidação 

fotoquímica, advecção e dispersão, emulsificação, e sedimentação. Segundo o mesmo 

autor, durante o derrame, o óleo espalha-se na superfície do mar como uma mancha 

variando sua espessura de micrômetros a centímetros ou mais. O comportamento da 

mancha é função da composição do óleo e dos fatores predominantes na área, tanto os 

abióticos (e.g., temperatura da água, vento, ação das ondas, marés e correntes) quanto os 

bióticos (e.g., atividades microbianas) (Kennish, 1996). 

Pilpel (1968) classificou os processos que atuam nos oceanos após um derrame de 

petróleo em duas categorias: processos de dispersão (e.g., evaporação dos constituintes 

voláteis do óleo para a atmosfera, sua emulsificação na água, sedimentação) e de 



destruição (e.g., oxidação fotoquímica e oxidação por microorganismos). Todos esses 

processos dependem consideravelmente de uma gama de fatores como condições 

ambientais como intensidade dos raios solares, velocidade do vento, tamanho de ondas, 

temperatura, salinidade e conteúdo de bactérias na água, além do tipo do óleo e sua 

gravidade específica, grau de refinamento, quantidade e condição física. 

Cormack (1983 apud Kennish, 1996) reconhece três fases distintas de 

espalhamento em um derrame: (1) uma fase inicial onde o espalhamento é controlado 

pelas forças gravitacional e inercial, (2) uma fase intermediária na qual as forças 

gravitacional e viscosa predominam e (3) uma fase final onde atuam as forças de tensão 

superficial e viscosa. 

As correntes transportam o óleo do local do derrame e as manchas viajam com a 

direção do vento à velocidade de 2,5-4,0% da velocidade do vento, porém os óleos mais 

leves espalham-se mais rápido que os pesados (Kennish, 1997). Além do mais, o 

espalhamento é mais rápido em altas temperaturas e depende do volume e da densidade 

do óleo.  

Durante as primeiras 24/48 horas do derrame de petróleo, a evaporação e 

dissolução produzem a maior mudança na composição do óleo causando uma perda rápida 

dos componentes mais leves, mais tóxicos e voláteis (Kennish, 1996). De acordo com 

Kennish (1997), os aromáticos de baixo peso molecular (e.g., tolueno e xileno) presentes 

em concentrações de 10-100µg/l são perdidos rapidamente. O mesmo autor afirma que 

os componentes solúveis em água gradualmente se dissolvem, tornando-se efetivamente 

isolados da mancha que se encontra na superfície, e são incorporados às águas sub-

superficiais. 

Os componentes voláteis do óleo cru incluem parafinas , naftenos e aromáticos 

com ponto de ebulição acima de 150ºC, com 10 ou mais átomos  de carbono na cadeia 

(Pilpel, 1968).  

No geral, as frações voláteis de baixo peso molecular evaporam, os 

hidrocarbonetos sofrem foto-oxidação, os constituintes solúveis dissolvem-se na água e 



os componentes imiscíveis emulsificam-se (Kennish, 1996). De acordo com o mesmo autor, 

os efeitos de evaporação são maiores nos óleos crus leves e nos produtos refinados óleo 

combustível n.º2 e gasolina, sendo 75% da mancha de óleo perdida por este processo. 

Mas em contraste, a evaporação causa somente a perda de 10% da mancha de óleos 

pesados e  do produto refinado óleo combustível n.º6. 

Segundo Kennish (1997), o processo de oxidação fotoquímica (ou foto-oxidação) 

atua sobre a mancha de óleo, convertendo hidrocarbonetos de alto peso molecular em 

compostos polares oxidados, mas este processo se torna muito importante após as 

frações voláteis do óleo terem se evaporado. Os hidrocarbonetos aromáticos de alto 

peso molecular são particularmente suscetíveis a alterações por foto-oxidação (Albers, 

1994). 

Intensa agitação e mistura causam a formação de emulsões óleo-na-água ou 

emulsões água-no-óleo (Kennish, 1997), sendo que as emulsões água-no-óleo são formadas 

quando as frações mais pesadas do óleo se misturam com a água do mar, aumentando a 

viscosidade. A emulsão chamada “mousse de chocolate”, que se desenvolve em 50-80% 

das emulsões água-no-óleo, persistem por meses no mar, exacerbando o impacto da 

poluição por óleo (Kennish, 1996). As emulsões óleo-na-água são estabilizadas pela 

presença de grupos hidrofílicos como −COO ácido, −OH álcool, −COH aldeído e 

−OSO3 sulfato presentes no óleo cru, mas que são removidos durante o processo de 

refino (Pilpel, 1968). 

Evaporação, dissolução, foto-oxidação e a formação de emulsões viscosas água-no-

óleo aumentam a densidade do óleo na superfície do mar. A alteração da densidade do 

óleo através do tempo é facilitada pela incorporação de material particulado e a 

aglomeração de misturas de óleo particulado. Absorção de hidrocarbonetos ao material 

particulado cria uma mistura de elevado peso específico, o que promove sua 

sedimentação. 

A oxidação microbiana é o agente mais importantes na biodegradação do petróleo 

(Pilpel, 1968), sendo que os microorganismos degradam de 40-80% de um derrame de 



óleo cru, e os hidrocarbonetos de estrutura simples e os compostos sem hidrocarbonetos 

são degradados mais rapidamente, especialmente em temperaturas mais altas (Kennish, 

1997). De acordo com o mesmo autor, alcanos e ciclo-alcanos, por exemplo, degradam-se 

rapidamente (em até uma semana), enquanto que as espécies de alto peso molecular (e.g., 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) sofrem lenta degradação. A Tabela 3 mostra a 

vida média de algumas espécies de HAPs. As taxas de biodegradação do petróleo são 

influenciadas principalmente pela temperatura da água, disponibilidade de nutrientes, 

níveis de oxigênio dissolvido e salinidade (Kennish, 1996).  

Até a data atual, não são conhecidos microorganismos que tenham a capacidade de 

decompor um núcleo aromático de 4 ou mais anéis como fonte de energia. Os compostos 

com mais de 3 anéis decompõem-se muito lentamente nos sedimentos, provavelmente 

através de processos de co-metabolismo. Por exemplo o Benzo(e)pireno (5 anéis) tem 

uma vida média superior a 4 anos, mas espécies com 6 e 7 anéis, ainda mais tóxicas, são 

consideradas biológica, química e fisicamente estáveis nos sistemas ambientais (Baisch, 

2000). 

Biodegradação do óleo é mais rápida em ambientes costeiros rasos onde é 

abundante o suprimento de nutrientes e substratos orgânicos que contribuem para a 

proliferação de densas populações microbianas (Kennish, 1996). Ensaios em laboratório 

indicam que nessas condições os microorganismos podem degradar o óleo em menos de 

uma semana (Neilson, 1994). 

Neilson (1994) descreve os caminhos da degradação microbiana dos componentes 

do óleo, por exemplo, a do alcano mais simples, o metano, cuja degradação envolve 

sucessivas oxidações. Segundo o mesmo autor, os compostos que não contém 

hidrocarbonetos, e os hidrocarbonetos leves e estruturalmente simples degradam-se 

mais rapidamente, mas os constituintes pesados e mais complexos do óleo resistem ao 

ataque microbiano e acabam por sedimentar no fundo oceânico. 

 



Efeitos do Petróleo sobre a Biota 

De acordo com Kennish (1997), os hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos podem 

dizimar populações marinhas numa extensiva área devido sua extrema toxicidade, rápida 

assimilação pela biota e sua persistência no ambiente marinho. O mesmo autor afirma que 

estas frações tendem a se bioconcentrar em organismos marinhos, pois são altamente 

solúveis em lipídios.  

 Organismos estuarinos e marinhos assimilam hidrocarbonetos através de 

substâncias dissolvidas ou dispersadas; pela ingestão de partículas com petróleo 

adsorvido, incluindo matéria orgânica viva e morta; e pela ingestão de água contendo 

estes compostos, como é o caso dos peixes (Kennish, 1996). Segundo Eisler (1987), algas 

podem assimilar e metabolizar hidrocarbonetos, mas os animais marinhos exibem 

capacidades variadas de metabolizar estes compostos. Muitos invertebrados (e.g., 

crustáceos, poliquetos, equinodermos), peixes, mamíferos e aves metabolizam e 

excretam pelo menos alguns dos hidrocarbonetos ingeridos durante a alimentação e 

respiração (Albers, 1994). Uma vez ingeridos, estes compostos podem seguir um de três 

caminhos: serem metabolizados, armazenados com possibilidade de eliminação ou 

excretados sem sofrer alterações (Kennish, 1996).  

Peixes e alguns crustáceos acumulam hidrocarbonetos somente em áreas 

altamente poluídas, em contraste, moluscos bivalves tendem a acumular hidrocarbonetos 

prontamente e sua depuração é lenta (McElroy et al., 1989). O mesmo autor certifica que 

alguns integrantes do zooplâncton podem ou não metabolizar os hidrocarbonetos, e que 

os dados sobre mamíferos, répteis e aves, não são substanciais. 

Kennish (1997) faz algumas observações gerais sobre as respostas de grupos 

bióticos marinhos à poluição por óleo. Por exemplo, populações planctônicas sofrem 

efeitos adversos transitórios, e retornam rapidamente aos níveis existentes antes do 

derrame. Já as comunidades bentônicas sofrem os maiores danos após um derrame de 

petróleo, principalmente devido a limitada ou falta de mobilidade da infauna que 

altamente suscetível a acumulação de óleo no sedimento de fundo.  



  Ainda de acordo com Kennish (1997), os peixes tendem a evitar os derrames por 

causa de sua mobilidade, mas concentrações subletais de hidrocarbonetos do petróleo 

podem alterar seu comportamento e atividades como alimentação, migração, natação, e 

reprodução destes organismos. Portanto, a poluição por óleo em águas costeiras 

representa uma séria ameaça à pesca recreacional e comercial, pois nestas regiões são 

sustentados valiosos recursos pesqueiros que poderiam sofrer algum risco durante 

grandes derrames de petróleo (Kennish, 1996).  

 Segundo o NRC (1985), mamíferos marinhos podem sofrer efeitos subletais como 

desordens gastrointestinais e sangüíneas, problemas respiratórios, alteração da 

atividade enzimática da pele, deficiências renais, interferência na capacidade de 

natação, irritações nos olhos e lesões.  

As aves marinhas cuja plumagem foi petrolizada morrem com freqüência por 

afogamento ou hipotermia, e podem sofrer contaminação por hidrocarbonetos através da 

ingestão de água ou alimento contaminado, inalação de compostos voláteis do óleo e 

através da limpeza das penas (Miller & Welte, 1999). 

Além da contaminação da própria biota durante um derrame de óleo, podem 

também alguns e efeitos adversos de maneira indireta via degradação de habitats 

críticos e decomposição do óleo (Laws, 1993).  

Ambientes de baixa energia (e.g., marismas, mangues e fanerógamas marinhas 

submersas) são habitats altamente sensíveis à poluição (Kennish, 1996). Os sedimentos 

finos desses habitats absorvem hidrocarbonetos e outros componentes do óleo, podendo 

disponibilizar estes compostos por muitos anos (especialmente durante tempestades e 

outros eventos), o que interrompe o desenvolvimento das comunidades bentônicas 

(Kennish, 1997). Tais comunidades bentônicas nos sistemas estuarinos geralmente 

sofrem dizimação total ou parcial imediatamente após grandes derrames de petróleo, 

apesar de começarem a se recuperar algumas semanas após o evento, elas geralmente 

não atingem os níveis antes do derrame num período de até três (Laws, 1993). 



Enquanto a presença física da poluição por óleo nos habitats mais sensíveis cria 

condições inóspitas para o sucesso do assentamento de muitas populações bentônicas, o 

decréscimo do pH e de níveis de oxigênio resultantes da decomposição microbiana e 

outros processos aumentam a mortalidade e diminuem a quantidade de alimento 

disponível para os sobreviventes, amplificando os efeitos físicos de deterioração 

ambiental (Kennish, 1997). Para o mesmo autor, a taxa de recuperação de um habitat 

marinho intertidal ou sub-tidal raso é controlada pelo número de eventos de derrames e 

pela profundidade de penetração de óleo no substrato, sendo que derrames múltiplos são 

muito mais destrutivos do que um único evento. Quando o óleo penetra abaixo do nível 

das raízes e rizomas de plantas vasculares, pode haver degradação substancial do 

ambiente (Kennish, 1997).  

Efeitos letais e subletais da contaminação por óleo são manifestados tanto na 

resposta aguda quanto crônica da biota. Organismos presos e sufocados pelo derrame, 

por exemplo, sofrem essencialmente efeitos letais imediatos, o que pode interferir nos 

processos celulares destes indivíduos logo após o derrame (Kennish, 1996). Os que 

sobrevivem ao impacto físico do óleo podem perder suas funções fisiológicas ou 

comportamentais normais, predispondo-os a um grande risco de morte a longo prazo. 

Efeito subletais podem ser tão prejudiciais quanto os letais para uma comunidade por 

afetar a reprodução, crescimento, distribuição e comportamento de diferentes 

populações, resultando em alterações na composição, abundância e diversidade das 

espécies, que pode persistir por muitos anos, às vezes, por mais de cinco anos (Kennish, 

1997). 

Em resumo, a magnitude dos impactos de óleo em organismos estuarinos e 

marinhos depende de muitos fatores como: a quantidade e composição do óleo; forma em 

que se encontra (i.e., cru, espalhado, ou emulsificado); ocorrência do óleo (i.e., em 

solução, suspensão, dispersão ou adsorvido no material particulado); duração da 

exposição; existência de plâncton, necton e bentos; existência de formas juvenis e 

adultas; histórico de exposição da biota à poluentes; estação do ano; estresse ambiental 



natural associado à flutuações na temperatura; salinidade e tipo de habitat afetado 

(Clark, 1992).  

Quando se fala especificamente dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, a 

resposta dos organismos marinhos à exposição por esses contaminantes varia largamente, 

pois existe uma alteração na sua biodisponibilidade e os organismos têm diferentes 

capacidades em metabolizá-los (Kennish, 1997). Por exemplo, HAPs adsorvidos  ao 

sedimento tem biodisponibilidade limitada, o que ameniza o seu potencial de toxicidade e 

a severidade de seus impactos. Segundo o mesmo autor, os HAPs não metabolizados 

podem ser diretamente tóxicos aos organismos marinhos e, em adição, metabólitos 

reativos de alguns desses compostos têm a habilidade de se ligar à proteínas celulares e 

DNA, causando interrupções bioquímicas e danos celulares que levam à mutações, 

desenvolvimento de deformações e tumores.   

  Alterações nas comunidades marinhas causadas por HAPs individuais são mais 

difíceis de delinear do que as causadas por derrames de petróleo, pois HAPs afetam os 

organismos através de ações tóxicas, enquanto que os derrames impactam os organismos 

através de múltiplos caminhos (e.g. contato físico, sufocamento, ação tóxica e 

modificação de habitat) (Kennish, 1997).  

Takahashi & Kittredge (1973) estudaram os efeitos subletais causados por 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, quando dissolvidos na água, podem inibir os 

mecanismos de quimiorecepção dos organismos marinhos. Muitas espécies utilizam desse 

mecanismo para localizar alimentos e parceiros sexuais, e a interrupção da 

quimiorecepção no ambiente marinho pela poluição por petróleo pode provocar profundos 

efeitos na sobrevivência e reprodução desses organismos.  
 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

EXPERIMENTO: DERRAME DE PETRÓLEO CONTROLADO  

 

 O experimento foi realizado a fim de simular um derrame de petróleo no estuário 

da Lagoa dos Patos, com o objetivo de fornecer informações sobre o que acontece no 

estuário durante eventos dessa natureza. Como local para o este ensaio científico foi 

escolhida a Ilha dos Cavalos (Fig. 3) por se tratar de um ambiente pouco impactado, de 

acesso relativamente fácil e com características típicas semelhantes à grande parte das 

margens do estuário, servindo de base para estimativas futuras. 

A Ilha dos Cavalos localiza-se na margem oeste do estuário, à leste da Ilha da 

Pólvora, tendo ao norte a Ponta da Marambaia (Ilha dos Marinheiros) e ao sul o Porto 

Velho de Rio Grande. O experimento foi montado na margem da ilha voltada para sul, 

entre as coordenadas 32º01,261S; 052º05,464 W, por ser uma zona mais protegida dos 

ventos predominantes de nordeste e, por conseqüência, com menor hidrodinâmica. 

Durante o experimento houve a participação de três áreas integrantes do 

Programa de Recursos Humanos ANP/FURG, sedimentologia, geoquímica e bentologia, 

sendo que nesta monografia são apresentados os resultados da área de geoquímica.  

A FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental “Henrique Luis Roessler”) 

forneceu a autorização para a realização deste experimento (empreendimento 120.493), 

obtida através do documento n.º 083/2001-DL. 

Como não se obteve resultados satisfatórios no experimento realizado, foram 

realizadas novas análises adicionais de hidrocarbonetos. Sendo que desta vez as 

amostras utilizadas foram de quatro testemunhos coletados para a área de 

Sedimentologia e apresentados em Demore (2001).  

Portanto, este capítulo apresenta duas discussões diferentes, uma para as 

amostras dos sedimentos água rasa/praia e outra para os sedimentos dos testemunhos 

da praia.  

 



1. Montagem do Experimento 

  

Toda a estrutura do experimento foi montada de forma a simular um derrame de 

petróleo sobre a superfície da água, onde permaneceria por algum tempo até se 

depositar na região intermareal de uma praia estuarina adjacente. Foram, então, 

utilizados dois ambientes distintos, porém próximos nas margens da Ilha dos Cavalos, no 

sentido de se obter informações ambientais mais completas. 

O primeiro ambiente escolhido foi uma região de águas rasas (Fig. 4), com 

profundidade variando de 0 a 1m. O segundo ambiente foi uma praia pouco extensa (Fig. 

5) inserida entre vegetação de marisma (Spartina alterniflora). 

Para o controle, foram utilizadas áreas semelhantes próximas ao experimento, e o 

óleo empregado foi cedido pela refinaria de petróleo Ipiranga S.A (tipo óleo cru pesado).  

 

Água Rasa 

A escolha desta área foi devido a existência de ambientes semelhantes 

distribuídos por grande parte do estuário, na forma de bancos com profundidade entre 1 

e 5m (Calliari, 1980).  

Nesta área foram colocados 18 quadrados de um 1m2 cada (Fig. 6), distanciados 

2m um do outro, demarcados com  4 bambus que suportavam uma faixa de tecido do tipo 

organza para a contenção do petróleo (Fig. 7).  

O tecido permaneceu alguns centímetros acima da superfície da água, evitando a 

saída do óleo. Em cada quadrado foi acrescentado 1 litro do óleo e, após 3 horas, o tecido 

foi retirado restando somente a demarcação de bambu.    

 
Praia 

O segundo ambiente escolhido, a praia inserida entre vegetação de marisma, 

foram montados 3 quadrados de 1m x 1m na faixa intermareal, demarcados com bambu 

em cada canto e nas laterais, para conter o óleo (Fig. 8).  



Durante a baixa-mar foi inserido 1,5 litro do óleo em cada quadrado, diretamente 

sobre o sedimento exposto. As demarcações laterais foram retiradas após algumas horas 

da inserção do óleo, quando ocorreu a primeira preamar.  

 

 

2. Coleta de sedimentos 

 
 O experimento foi monitorado durante 5 meses, com intervalos de tempo 

crescentes (24 horas e 8, 14, 38, 114 e 148 dias),  analisando o comportamento 

geoquímico do óleo no sedimento, com enfoque na evolução deste composto no ambiente.  

   

Água Rasa 

 Durante a coleta de sedimentos para o primeiro estudo geoquímico realizado, 

escolhia-se aleatoriamente três quadrados (normalmente os três utilizados para a coleta 

de bentos), onde foi coletada uma amostra em cada quadrado com o auxílio de um 

testemunhador de PVC. As três amostras eram colocadas em bandejas metálicas, onde se 

retirou a parte central dos 5 primeiros centímetros, sendo, então, homogeneizadas para 

formar uma única amostra.  

Depois da homogeneização os sedimentos coletados foram colocadas em frascos 

de vidro previamente tratados com n-hexano, acondicionadas em isopor com gelo, e 

imediatamente transportadas ao laboratório, onde foram congeladas. 

 É importante ressaltar que para o segundo estudo não foram utilizadas amostras 

do ambiente de água rasa. 

 
Praia 

Para o primeiro estudo, foram coletadas amostras sempre nos 3 únicos quadrados 

em cada saída de campo, e seguiu-se o mesmo procedimento descrito para água rasa.  

Para o segundo estudo as amostras foram coletadas com testemunhador de PVC, 

com aproximadamente 20cm de comprimento e 1,5 polegadas de diâmetro. Foram 



retirados os primeiros 5cm dos testemunhos coletados no quadrado de n.º 21, nas 

primeiras 3 horas e em 14, 114 e 148 dias após o início do experimento. Portanto, ao final, 

foram retiradas quatro amostras para análise geoquímica de hidrocarbonetos.  

Nesses quatro testemunhos utilizados, Demore (2001) verificou a penetração de 

óleo no sedimento. 

 

 

3. Análise das Concentrações de Hidrocarbonetos Alifáticos e 

Aromáticos Policíclicos  

 

As amostras foram mantidas em congelador até o momento da análise. Foram 

feitas análises qualitativas de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos policíclicos (os 16 

descritos no ANEXO II) para os dois estudos realizados.  

As amostras do primeiro estudo foram analisadas no Instituto  de Química – 

Laboratório de Química Analítica Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, através da Empresa Pró-Ambiente de Porto Alegre (RS). A análise foi realizada 

fazendo-se a extração dos compostos orgânicos do sedimento usando diclorometano e 

ultra-som durante uma hora, dividida em três ciclos de 20 minutos intercalados com 5 

minutos de repouso. Foram utilizados 20 ml de diclorometano para 10 g de amostra de 

sedimento. Ao final da extração, o volume foi reduzido a 0,5 ml, em balão volumétrico, e 

foi cromatografado no equipamento GC/MSD modelo Shimadzu QP 5050A 

Já as amostras do segundo estudo do segundo foram analisadas na ISATEC – 

Pesquisa, Desenvolvimento e Análises Químicas Ltda., seguindo metodologia EPASW-

846/EPA8270 (USEPA, 1998), que analisa um extrato com volume final de 1,6ml. O 

cromatógrafo utilizado foi GC/MS da Perkin-Elmer. 

 
 
 
 



4. Resultados e Discussão dos Sedimentos Água Rasa/Praia 

 

Os resultados são apresentados na forma de cromatogramas, obtidos por 

cromatografia gasosa e espectrometria de massa associada.   

A cromatografia, em resumo, é um processo físico-químico de separação dos 

constituintes de uma amostra. Já a espectrometria de massa pode ser feita em 

combinação com a cromatografia a gás para identificar os compostos das amostras 

através de suas massas moleculares.  

Vale ressaltar que a leitura desses cromatogramas é feita da direita para a 

esquerda do mesmo e que os picos existentes representam as espécies de 

hidrocarbonetos pesquisadas.  

A Tabela 4 mostra as datas de coleta de cada amostra analisada, assim 

como o ambiente onde foram coletadas. 

Segundo o laboratório onde foram analisadas as amostras, foi detectada a 

presença de hidrocarbonetos somente em 3 amostras de 13 analisadas, os sedimentos 3 

(Fig. 8), 15 (Fig. 9) e 16 (Fig. 10), tendo sido estes coletados todos no ambiente da praia. 

Portanto, ao contrário do ambiente de água rasa, somente nos sedimentos coletados na 

praia é que foi possível detectar a presença de hidrocarbonetos. 

No sedimento 3 foram encontradas 12 espécies de hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (Tab. 5), mas nenhuma de alifáticos. Na tentativa de 

explicar tais resultados foram propostas duas hipóteses: 

(1) Não houve tempo suficiente para o óleo impregnar o sedimento devido à presença de 

película de água entre os grãos e o óleo. Isso possibilitou uma segregação entre a 

fração aromática policíclica da fração alifática por diferença de massa e de 

solubilidade entre estes dois grupos de compostos. Desta forma, uma boa parte dos 

HAPs precipitaram no sítio de estudo, enquanto que os alifáticos foram 

transportados pela circulação local.  



(2) Pode ter sido um erro analítico dos hidrocarbonetos alifáticos (as análises de 

alifáticos e aromáticos são diferentes), pois dificilmente encontramos HAPs sem 

alifáticos, a não ser em ambiente altamente degradado.  

Através da análise do cromatograma do sedimento 3, verifica-se que as espécies 

que apresentaram as maiores concentrações foram pireno, fluoranteno e fenantreno. 

Destaca-se que a concentração das espécies acima citadas não tem caráter inteiramente 

quantitativo, uma vez que não foram feitos procedimentos para determinar os teores 

durante as dosagens cromatográficas. No entanto, é possível estabelecer um nível de 

concentração relativa dos compostos através da comparação do cromatograma padrão de 

HAP a 10ppm com o cromatograma do sedimento 3.  

Já o indeno(1,2,3-cd)pireno, dibenzo(a,h)antraceno e benzo(a)pireno parecem 

apresentar as menores concentrações, porém são hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

de alto peso molecular e que apresentam elevado nível de carcinogenia (Kennish,1996), o 

que torna sua presença fato importante no contexto ambiental.  

O fluoranteno e pireno também são de alto peso molecular (contêm 4 anéis), 

portanto, carcinogênicos. O fenantreno é uma espécie de HAP de baixo peso molecular (3 

anéis), que é considerado não carcinogênico mas muito tóxica aos organismos.  

Segundo os resultados apresentados pelo laboratório externo, as amostras 

15 e 16 apresentaram somente hidrocarbonetos alifáticos. Observou-se para a 

amostra 16 cadeias correspondentes à fração chamada óleo à óleo pesado, de C20 

até C27. Como tentativa de explicar a presença dos alifáticos e ausência dos 

aromáticos policíclicos,  surge a hipótese uma segregação dessas duas frações de 

hidrocarbonetos em outro ambiente, precipitando os HAPs e, posteriormente, 

havendo o transporte da fração de alifáticos para o ambiente estudado. Outra 

hipótese é o erro analítico durante a detecção de desses compostos. 

Para o ambiente da praia, portanto, foram encontrados hidrocarbonetos (Fig. 12) 

no primeiro dia de coleta e, depois, somente no último dia de coleta, existindo um espaço 

de temporal de 5 meses. Esse fato leva à formação de algumas hipóteses como a 



penetração do óleo até o nível hidrostático no início do experimento e uma posterior 

migração vertical no final , o que possibilitou a coleta de sedimento contaminado por óleo. 

Mas não podemos descartar uma contaminação posterior por óleo oriundo de outra fonte, 

como do ambiente de água rasa, além de erro analítico. 

Os ftalatos encontrados quase na totalidade das amostras, inclusive no ponto 

controle, podem ser oriundos de alguma contaminação da amostragem e/ou 

armazenamento das amostras. Contudo, outras origens não podem ser descartadas como 

a presença desses compostos no óleo cru utilizado, uma vez que o recipiente que o 

continha era de plástico comum. 

A Figura 11 mostra os cromatogramas das duas amostras utilizadas como controle. 

A presença de ftalatos nas amostras controle é um indício da adicional da hipótese de 

ter ocorrido algum tipo de contaminação pelo contato com plástico. 

A Figura 10 (sedimento 16) mostra a forma ideal de como os cromatogramas 

deveriam se apresentar quando as amostras contêm óleo, com os picos bem definidos 

fornecendo a possibilidade de identificação das espécies de hidrocarbonetos. Já a Figura 

12 mostra os cromatogramas das amostras coletadas no ambiente da praia inserida em 

vegetação de marisma, e a Figura 13 mostra os cromatogramas das amostras coletadas 

na região de água rasa. 

A presença de uma linha de base indicativa de um pacote mal resolvido na maioria 

das amostras (e.g., 3, 6, 9, 10, 12, 14, 15) trás fortes indícios da presença de 

hidrocarbonetos, mas que não foram identificados pela análise do laboratório mencionado 

anteriormente. Caso contrário, os cromatogramas seriam parecidos com os das amostras 

controle. Provavelmente existem compostos derivados do óleo utilizado resultantes das 

modificações devido as condições ambientais enfrentadas durante o curso do 

experimento, e a cromatografia realizada não teve resolução para separá-los.  

Portanto, não é possível estabelecer se esses resultados são indicativos de uma 

tendência regular para a evolução do experimento, pois parece que o condicionamento 

deste não foi geoquímico, ou seja, as características fundamentais levam a pensar que o 



controle principal deste comportamento foi de origem física resultante da dispersão do 

óleo.  

Finalmente, além do problema de resolução da cromatografia, o experimento 

realizado não foi ideal para efetuar estudos geoquímicos específicos, principalmente, 

pela pequena quantidade de óleo utilizada, condições ambientais existentes e por ser um 

ambiente aberto de grande circulação. 

 

 

5. Resultados e Discussão dos Sedimentos dos Testemunhos da Praia 

 

As quatro amostras analisadas não apresentaram hidrocarbonetos alifáticos, 

porém foram encontradas todas as espécies de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

pesquisados. Isso reforça a hipótese de segregação entre a fração aromática policíclica 

da fração alifática descrita para o sedimento 3 do primeiro estudo. Portanto, uma boa 

parte dos HAPs podem ter precipitado no sítio estudado, enquanto que os alifáticos 

foram transportados pela circulação local.  

A Tabela 6 compara as espécies de HAPs encontradas no primeiro e no segundo 

estudo. Observa-se que as espécies acenafteno, fluoreno, antraceno e 

benzo(g,h,i)perileno estão ausentes no primeiro estudo. 

 Apesar dos esforços empreendidos para a realização do experimento, para os dois 

estudos efetuados, a análise dos resultados deixa claro que, sem a criação de uma infra-

estrutura laboratorial e desenvolvimento de metodologias específicas, ficam muito 

prejudicados os estudos sobre petróleo na área ambiental. 

 Tendo em vista que a estrutura laboratorial destinada as análises cromatográficas 

do Setor de Geoquímica do LOG/FURG ainda estava em desenvolvimento durante a 

execução deste trabalho, recorremos à laboratórios externos para proceder as análises 

necessárias a esse experimento. Foi feita uma longa pesquisa para localizar um 

laboratório que suprisse as necessidades específicas desse trabalho. Foram contactados 



mais de 20 laboratórios que produzem parâmetros químicos desejados, contudo, em 

nenhum deles possuía metodologias adequadas para os objetivos propostos. Por essa 

razão, foi necessário contratar laboratórios não totalmente adaptados em termos 

metodológicos - analíticos para a realização de dosagens de parâmetros em geoquímica 

orgânica ambiental. 

 

 

6. Conclusões 

 

 As características empreendidas na realização do experimento não foram 

suficientes para produzirem resultados científicos mais consistentes no que se 

refere à geoquímica orgânica ambiental. A Geoquímica atuou como área de suporte 

para o desenvolvimento do experimento que teve como foco principal compreender 

os efeitos do impacto do petróleo no meio ambiente estuarino, especialmente 

sobre a fauna bentônica. Os resultados foram, portanto, pouco conclusivos no que 

se refere à evolução do impacto do derrame através dos parâmetros geoquímicos. 

  Os resultados sugerem que durante o experimento houve uma segregação entre a 

fração aromática policíclica e a fração alifática, provavelmente em razão da 

diferença de massa e de solubilidade entre estes dois grupos de compostos. 

 O controle físico durante o experimento, especialmente a circulação local, foi 

fundamental na dispersão e diluição dos hidrocarbonetos. 

 As limitações analíticas prejudicaram os resultados esperados desse ensaio, visto 

que para trabalhos geoquímicos deste nível são necessários metodologias e 

procedimentos analíticos específicos para estudos ambientais. Para tentar 

resolver essa limitação, está sendo montado uma infra-estrutura laboratorial, no 

Setor de Geoquímica do Laboratório de Oceanografia Geológica da FURG, capaz 

de atender essa demanda.  

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Para realizar um estudo geoquímico orgânico ambiental, recomenda-se a montagem 

de uma estrutura laboratorial completa, além da realização de um ensaio específico para 

esta área. 

 Com relação ao experimento em si, recomenda-se que seja utilizada uma maior 

quantidade de óleo em uma menor área, utilizar réplicas, e fazer um controle do 

condicionamento físico (i.e., um ensaio com barreiras laterais que impedissem que a 

circulação local dispersasse os hidrocarbonetos). Poderia também ser analisado o 

comportamento geoquímico do óleo em diferentes substratos.  

 Como sugestões para futuros trabalhos, seria interessante verificar o tempo de 

degradação desses dos hidrocarbonetos em condições ambientais encontradas no 

estuário da Lagoa dos Patos, além de verificar comportamento dos diferentes grupos de 

organismos deste ambiente com relação à poluição por petróleo (testes de toxicidade).  

Programas de monitoramento globais e regionais, quando realizados de forma 

regular e efetiva, com amostragens a intervalos bem definidos, possibilitam a 

determinação de uma linha de base, bem como um melhor entendimento sobre as 

variações espaciais e sazonais, sejam elas naturais ou causadas por ações antrópicas. 
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Tabela 1. Valores de controle e de efeitos tóxicos possíveis para algumas    

          espécies de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. 

Espécies Valores de 
controle 

Valores para efeitos 
tóxicos prováveis 

Acenafteno 
Acenaftleno 
Antraceno 

Benzo(a)antraceno 
Benzo(a)pireno 

Criseno 
Dibenzo(a,h)antraceno 

Fluoranteno 
Fluoreno 

Naftaleno 
Fenantreno 

Pireno 

6,71 µg/kg 
5,87 µg/kg 
46,9 µg/kg 
31,7 µg/kg 
31,9 µg/kg 
57,1 µg/kg 
6,22 µg/kg 
111 µg/kg 

21,2 µg/kg 
34,6 µg/kg 
41,9 µg/kg 
53,0 µg/kg 

88,9 µg/kg 
128 µg/kg 
245 µg/kg 
385 µg/kg 
782 µg/kg 
862 µg/kg 
135 µg/kg 

2355 µg/kg 
144 µg/kg 
391 µg/kg 
515 µg/kg 
875 µg/kg 

 

Fonte: Canadian Council of Ministers of the Environment. 2001. Canadian sediment 
quality guidelines for the protection of aquatic life: Summary tables. Updated. In: 
Canadian environmental quality guidelines, 1999, Canadian Council of Ministers of the 
Environment, Winnipeg. Excerpt from Publication No. 1299; ISBN 1-896997-34-1 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Tabela 2. Aporte mundial estimado de hidrocarbonetos do 

                             petróleo no mar (toneladas métricas por ano). 

Fonte  Total 
Transporte 

   Operações de transbordo 
   Acidentes com navios-tanque 
   Água de lastro e combustível 
   Docagem a seco 
   Acidentes com outros navios 
 

Instalações Fixas 
   Refinarias 
   Plataformas de Produção 
   Terminais marítimos 
 

Outras Fontes 
   Efluentes municipais 
   Efluentes industriais 
   Escoamento urbano 
   Descarga de rios 
   Atmosfera 
   Despejos nos oceanos 
 

Aportes Naturais 
Total 
Biossíntese de Hidrocarbonetos 
   Produção por fitoplâncton marinho 
    Atmosfera 

 
0,158 
0,121 
0,252 
0,004 
0,020 

 
 

0,10 
0,05 
0,03 

 
 

0,70 
0,20 
0,12 
0,04 
0,30 
0,02 

 

 
 
 
 
 
 

0,555 
 
 
 
 

0,180 
 
 
 
 
 
 
 

1,380 
0,250 
2,365 

 
26000 

100-4000 
 

          Fonte: Clark, R.B. 1992. Marine pollution. 3rd ed., Claredon Press, Oxford.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Tabela 3. Taxas de biodegradação de algumas espécies  

                  de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. 

Espécies N.º de Anéis Meia Vida (dias) 
Naftaleno 
Antraceno 
Fluoreno 

Benzo(a)antraceno 
Pireno 
Criseno 

Benzo(a)pireno 

2 
3 
3 
4 
4 
4 
5 

14-320 
~130 
37 

1100 
238 
510 

>1400 
 

Fonte: USEPA (U.S. Environmental Protection Agency). 2000. Bioaccumulation testing 
and interpretation for the purpose of sediment quality assessments: status and needs. 
EPA-823-R-00-001. 111p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabela 4. N.º das amostras utilizadas, com data e  

ambiente onde foram coletadas. 

Amostra Data Ambiente 
1 03/04/01 Água rasa 

2 03/04/01 Controle 

3 04/04/01 Praia 

4 11/04/01 Água rasa 

5 11/04/01 Controle 

6 11/04/01 Praia 

7 17/04/01 Água rasa 

9 17/04/01 Praia 

10 26/07/01 Água rasa 

12 26/07/01 Praia 

14 29/08/01 Água rasa 

15 29/08/01 Praia 

16 29/08/01 Praia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Tabela 5. Espécies de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs)  

Encontradas no sedimento 3, coletado no ambiente da praia, na Ilha dos Cavalos. 

Espécie de HAP Presença Ausência 

naftaleno X  

acenaftileno X  

acenafteno  X 

fluoreno  X 

fenantreno X  

antraceno  X 

fluoranteno X  

pireno X  

benzo(a)antraceno X  

criseno X  

benzo(b)fluoranteno X  

benzo(k)fluoranteno X  

benzo(a)pireno X  

dibenzo(a,h)antraceno X  

benzo(g,h,i)perileno  X 

indeno(1,2,3-cd)pireno X  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6. Espécies de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs) 

encontradas no sedimento 3 e em quatro amostras do quadrado 21, 

todos coletados no ambiente da praia, na Ilha dos Cavalos. 

Espécie de HAP Sedimento 3 Quadrado 21 
naftaleno X X 

acenaftileno X X 

acenafteno  X 

fluoreno  X 

fenantreno X X 

antraceno  X 

fluoranteno X X 

pireno X X 

benzo(a)antraceno X X 

criseno X X 

benzo(b)fluoranteno X X 

benzo(k)fluoranteno X X 

benzo(a)pireno X X 

dibenzo(a,h)antraceno X X 

benzo(g,h,i)perileno  X 

indeno(1,2,3-cd)pireno X X 

  Observação: X = presença,  = ausência 

 

 
 
 



 

Figura 1. Localização do Estuário da Lagoa dos Patos. 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2. Exemplos de alguns tipos de hidrocarbonetos. 
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Figura 3. Localização da Ilha dos Cavalos, margem oeste do estuário da Lagoa dos Patos. 
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Figura 4. Fotos do experimento em água rasa.  
(acervo do Laboratório de Ecologia de Comunidades Bentônicas) 

 



 
 

Figura 5. Fotos do experimento da praia inserida entre vegetação de marisma.  
(acervo do Laboratório de Ecologia de Comunidades Bentônicas) 

 



 
 
 
 

 
 

Figura 6. Esquema do experimento em água rasa. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7. Esquema das gaiolas demarcados com bambu suportando uma faixa de tecido 
do tipo organza para a contenção do petróleo.  
(desenho confeccionado por Michel S. Gandra) 
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Figura 8.  Esquema do experimento montado na praia inserida no marisma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 9. Cromatogramas do Sedimento 3 (e da mistura de padrões de HPAs do 

Íon Total para os extratos de todos os sedimentos estudados 
 



 
Figura 10. Cromatograma da amostra 15 com os hidrocarbonetos saturados lineares 

assinalados. 
 

 
Figura 11. Cromatograma da amostra 16 com os hidrocarbonetos saturados lineares 

assinalados. 
 
 

 
Figura 12. Cromatograma do íon total para os extratos das amostras controle. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 13. Cromatograma do Íon Total para os extratos das amostras da praia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 13. Cromatograma do Íon Total para os extratos das amostras da praia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

 
BIBLIOGRAFIA SOBRE PETRÓLEO PESQUISADA NAS 

BIBLIOTECAS DA FURG E SELECIONADA COMO DE MAIOR 

INTERESSE PARA O PRH/ANP/FURG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biblioteca Central – Campus Carreiros 
 
 
BAUDO, R.; GIESY, J.P. & MUNTAU, H. 1990. Sediments: chemistry and toxicity of in-

place pollutants. Lewis Publishers, Ann Arbor. 405p. 
Chamada: 551.3.051/S448 
 
BLOOM, A.S. 1970. An oil dispersants effect on the microflora of beach sand. Journal 

Mar. Biol. Ass., Grã-Bretanha. v.50, 919-923p. 
 Chamada: Oc2877  
 
BROWN, L.R.; PHILIPS Jr., W.E; PABST Jr., C.S. & LADNER, C.M. 1969. Physical, 

chemical, and microbiological changes occurring during degradation of oil in aquatic 
and brackish water environments. The American Society of Engineers, New York. 69-
WA/PID15. 1-11p. 

Chamada: OC 2839 
 
BOYLAN, D.B. & TRIPP, B.W. 1971. Determination of hydrocarbons in seawater extracts 

of crude oil and crude oil fractions. Macmillan Journals, Inglaterra, v.230, 44-47p. 
Chamada: Oc2881 (consulta local) 
 
CALMANO, W. & FORSTNER, U. 1996. Sediments and toxic substances: environmental 

effects and toxicity. Springer, Berlin. 335p. 
Chamada: 504.05/S448 
 
CHAOMON, P. 1985. Republic of South Africa. Special report: oil concentrations in 

seawater following dispersion with and without the use of chemical dispersants. Cape 
Town. 23p. 

Chamada: R14 / RN122 
 
CLARK, R.B. 1992. Marine pollution. 3rd ed., Claredon Press, Oxford. 197p. 
Chamada: 574/C594M (consulta local) 
 
CLARK, J.R. 1996. Coastal zone management handbook. CRC Press LLC, Boca Raton, FL. 

694p. 
Chamada: 574.5/C596 (consulta local) 
 
FRANCIS, B.M. 1993. Toxic substances in the environment. A Wiley Interscience 

Publication, New York. 360p.  
Chamada: 504.05/F818T 
 
 



GRASSLE, J.F; ELMGREN, R. & GRASSLE, J.P. 1980. Response of benthic communities in 
merl experimental ecosystems to low level, chronic additions of n.º2 fuel diesel. Mar. 
Environ. Research, England. V.4, 279-297p. 

Chamada: OC 1871 
 
HERSHNER, C. &  MOORE, K. 1976. Effects of the Chesapeake bay oil spill on salt 

marshes of the lower bay. Oil Spill Conference: oil spill behavior and effects. 529-
533p. 

Chamada: Oc 1631 
 
KENNEDY, V.S. 1983. The estuary as a filter. 7th ed. Estuarine Research Federation. 

Bienal Conference. VA. Academic Press, Inc., Virginia Beach. Cap. 1: 1—11p. 
Chamada: 556.54/E82, ,  
 
LAWS, E.A. 1993. Aquatic pollution: na introductory text. 2nd ed. John Wiley & Sons, 

Inc., U.S.A. 611p. 
Chamada: 504.05/L425a (consulta local) 
 
MANAHAN, S.E. 1993. Fundamentals of environmental chemistry. Lewis Publishers, 

Chelsea, USA. 844p. 
Chamada: 574/M266F (consulta local) 
 
NEILSON, A.H. 1994. Organic chemicals in the aquatic environment: distribution, 

persistence, and toxicity. Lewis Publishers, CRC Press, Inc., Boca Raton, FL. 438p. 
Chamada: 551.464/N414O 
 
Northeast Region Research and Development Program, Edison. 1969. Cleaning oil 

contaminated beaches with chemicals. New Jersey. U.S. Department of Interior, 
Federal Water Pollution Control Administration, Washinhgton. 22p.  

Chamada: OC2867 
 
Northeast Region Research and Development Program, Edison. 1969. Oil Dispersing. U.S. 

Department of Interior, Federal Water Pollution Control Administration, New Jersey, 
Washinhgton. 27p. 

Chamada: OC 2869 
 
O’NEIL, P. 1993. Environmental chemistry. 2nd ed. Chapman & Hall. 268p. 
Chamada: 574/O58E 
 
PILPEL, N. 1968. The natural fate of on the sea. Endeavor, 27(100): 11-13p. 
Chamada: OC 2820 
 



Resumos Expandidos. 1998. XI Semana Nacional de Oceanografia: oceanografia e suas 
interfaces. Centro Acadêmico Livre de Oceanologia. Fundação Universidade Rio 
Grande. Rio Grande, RS. 709p. 

Chamada: 551.46 / S471D 
 
SAMPAIO, F.J.M. 1993. Meio Ambiente no direito brasileiro atual. Curitiba. 99p. 
Chamada: 34: 502.7(81)/S192D 
 
SKOLOV, V. 1972. Petroleum. MIR, Moscou. 334p.  
Chamada: 553.982/S684P 
 
TAKAHASHI, F.T. & KITTREDGE, J.S. 1973. Sublethal effects of the water soluble 

component of oil: chemical communication in the marine environment. In: The 
microbial degradation of oil pollutants. Center for Wetland Resources, LSU-SG-73-
01, 259-264p. 

Chamada: OC 2838 
 
VERNBERG, F.J. 1981. Biological monitoring of marine pollutants. Academic Press, New 

York. 559p. 
Chamada: 574(26)/B615 
 
WOODIN, A.S. & CHIA, F-S. 1972. Effects of diesel oil spill on invertebrates. Mar. Poll. 

Bulletin. v.03, n.09, p.139-142 
Chamada: OC 2555 
 
ZOBELL, C.G. 1945. The role bacteria in the formation and transformation of petroleum 

hydrocarbons. Science, v.102, n.º2650, 364-369p. 
 Chamada: OC 2882 
 
 
 
 

Biblioteca da Pós-Graduação em Oceanografia (Setorial) 
 
 
Advisory committee on pollution of the sea – ACOPS. 1990. Marine pollution : year book. 

Pergamon Press, Oxford. 180p. 
Chamada: 504.05/A244M 
 
AFGHAN, B.K. 1989. Analysis of trace organics in the aquatic environment. CRC Press, 

Boca Raton, FL. 346p. 
Chamada: 504.05 / A532 



BÍCEGO, M.C. 1988. Contribuição ao estudo de hidrocarbonetos biogênicos e do petróleo 
no ambiente marinho. Editora Resenha Tributária. São Paulo. 156p. 

Chamada: TO233 
 
DePINTO, J.V.; LICK, W. & PAUL, J.F. 1994. Transport and transformation of 

contaminants near the sediment water. Lewis Publishers, Boca Raton, FL. 351p. 
Chamada: 504.05/T772 
 
Division of Chemistry and Toxicology. 1991. Analytical protocol for hazardous organic 

chemicals in environment samples. Virginia Institute of Marine Science, Virginia. 68p. 
Chamada: 504.05/A532 
 
ELLIOTT, M. & DUCROTOY, J.P. 1991. Estuaries and coasts : spatial and temporal 

intercomparisons. Olsen & Olsen, Dinamarca. 390p. 
Chamada: 574/E82 
 
FERREIRA, H.O. 1995. Aporte de hidrocarbonetos de petróleo para a Baía de Guanabara 

– RJ. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ. 88p. 
Chamada: TO231 
 
GOULDEN, P.D. Environmental pollution analysis. Heyden Press, London. 209p. 
Chamada: 504.05/G696E 
 
HINCHEE, R.E.; LEESON, A.; SEMPRINI, L. & ONG, S.K. 1994. Bioremediation of 

chlorinated aromatic hydrocarbon compounds. Lewis Publishers, Boca Raton, FL. 525p.  
Chamada: 504.05/B616 
 
KENNISH, M.J. 1996. Practical handbook of estuarine and marine pollution. CRC Press, 

Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
Chamada: 504.05/K34P 
 
IEEE Ocean Engineering Society. 1987.Proceedings coastal and estuarine pollution. 

Halifax, v.1 e v.2. 
Chamada: 504.05/P963 
 
KENNISH, M.J. 1997. Pollution impacts on marine biotic communities. CRC Press LLC, 

Boca Raton, FL. 310p. 
Chamada: 504.05/K34P 
 
MANAHAN, S.E. 1994. Environmental chemistry. 6th ed. Lewis Publishers. CRC Press, 

Inc., Boca Raton, FL. 811p. 
Chamada: 504.05/M266 



MILANELLI, J.C.C. 1994 . Efeitos do petróleo e da limpeza por jateamento em um costão 
rochoso da praia de Barequeçaba, São Sebastião, SP. Dissertação de Mestrado. 
Instituto Oceanográfico. USP. 103p.  

Chamada: TO119 
 
NEMEROW, N.L. 1991. Stream, lake, estuary and ocean pollution. 2nd ed. Van Nostrand 

Reinhold, New York. 444p. 
Chamada: 504.05/N433S 
 
NISHIGIMA, F.N. 1999. Aplicação da Cromatografia a Líquido de Alto Desempenho 

(HPLC) na Purificação e separação de Hidrocarbonetos de Sedimentos das Regiões de 
Santos e Cananéia – São Paulo, Brasil. Dissertação de Mestrado. Instituto 
Oceanográfico. USP. São Paulo. 89p. 

Chamada: TO356 
 
OZMIDOV, R.V. 1990. Diffusion of contaminants in the ocean. Kluwer, Dordrecht. 283p. 
Chamada: 504.05/099D  
 
PEARSON, E.A. 1962. Advances in water pollution research . Proceedings of the 

International Conference held in London, 3V. . 
Chamada: 504.05/A244 
 
SUFFET, I. H. & MALAIYANDI, M. 1987. Organic pollutants in water : sampling, 

analysis, and toxicity testing. American Chemical Society, Washington. 797p.  
Chamada: 504.05/068 
 
The National Oceanic and Atmospheric Administration of the U. S. Department of 

Commerce, Maryland. 1972. Marine pollution monitoring: strategies for a national 
program. 203p. 

Chamada: 504.05/M338 
 
USEPA (U.S. Environmental Protection Agency). 1973. Handbook for monitoring 

industrial wastewater. Tennessee . 99p  
Chamada: 615.9/H236 
 
ZAMBONI, A.J. 1993. Avaliação da qualidade de água e sedimentos do canal de São 

Sebastião através de testes de toxicidade com Lytechinus variegatus 
(Echinodermata: Echinoidea). Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia de São 
Carlos – USP. 114p. 

Chamada: TO108 
 



ZAMBONI, A.J. 2000. Caracterização ecotoxicológica do estuário da Lagoa dos Patos no 
entorno de Rio Grande, RS: Fundamentos e técnicas. Tese de Doutorado. Escola de 
Engenharia de São Carlos - USP. 193p. 

Chamada: TO411 
 
ZANARDI, E. 1996. Hidrocarbonetos no Canal de São Sebastião e Influência na 

Plataforma Interna Adjacente – Influência do Derrame de Maio de 1994. Dissertação 
de Mestrado. Instituto Oceanográfico. USP. São Paulo. 112p. 

Chamada: TO191 
 
 
 
 

Biblioteca do Campus Cidade 
 
 
WALL, J.D. 1980. Environmental management handbook for the hydrocarbon processing. 

New York Houston : Gulf Publishing. 227p.   
Chamada: 665.723 / E61 (consulta local) 
 
HEPPLE, P. 1973. Water pollution by oil. The Institute of Petroleum, Applied Science, 

Great Britain. 393p. 
Chamada: 628.394/W324 
 
 
 
 

Biblioteca da Engenharia Oceânica 
 
 
REIS, J.C. 1996. Environmental control in petroleum engineering. Gulf Publishing, 

Houston. 274p. 
Chamada: 504.05 / R375E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE ALGUNS HIDROCARBONETOS 

AROMÁTICOS POLICÍCLICOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACENAFTENO 
 
                                      Fórmula estrutural: 
 
Fórmula: C12H10 
Outros Nomes:  
Peso molecular: 154,21 
Ponto de ebulição: 279ºC 
Ponto de fusão: 96,2ºC 
Solubilidade: álcool, benzeno 
Carcinogenia relativa*:               
 
Fonte: WEAST, R.C. 1988. Handbook of chemistry and physics. 1st Student Edition. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 1764p. 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido. Fonte: FUTOMA et al. (1981). 
In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine and marine pollution. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
 
 
 
 
ACENAFTLENO 
 
                                          Fórmula estrutural: 
 
Fórmula: C12H8 
Outros Nomes:  
Peso molecular: 152,20 
Ponto de ebulição: 265-75ºC 
Ponto de fusão: 92-3ºC 
Solubilidade: álcool, éter, benzeno 
Carcinogenia relativa*:               
 
Fonte: WEAST, R.C. 1988. Handbook of chemistry and physics. 1st Student Edition. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 1764p. 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido. Fonte: FUTOMA et al. (1981). 
In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine and marine pollution. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
 
 



ANTRACENO 
 
                                         Fórmula estrutural: 
 
Fórmula: C14H10 
Outros Nomes:  
Peso molecular: 178,23 
Ponto de ebulição: 226,5ºC 
Ponto de fusão: 216ºC 
Solubilidade: acetona, benzeno 
Carcinogenia relativa*:  
 
Fonte: WEAST, R.C. 1988. Handbook of chemistry and physics. 1st Student Edition. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 1764p. 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido. Fonte: FUTOMA et al. (1981). 
In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine and marine pollution. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
 
 
 
 
BENZO(A)ANTRACENO 
 
                                   Fórmula estrutural: 
 
Fórmula: C18H12 
Outros Nomes: 1,2- Benzantraceno  
                             ou naftantraceno 
Peso molecular: 228,29 
Ponto de ebulição: 435ºC 
Ponto de fusão: 162ºC 
Solubilidade: álcool, éter, acetona, benzeno 
Carcinogenia relativa*: < + 
 
Fonte: WEAST, R.C. 1988. Handbook of chemistry and physics. 1st Student Edition. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 1764p. 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido. Fonte: FUTOMA et al. (1981). 
In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine and marine pollution. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
 



BENZO(A)PIRENO 
 
                                        Fórmula estrutural: 
 
Fórmula: C20H12  
Outros Nomes: 1,2-Benzopireno  
Peso molecular: 252,32  
Ponto de ebulição: 310ºC  
Ponto de fusão: 179ºC  
Solubilidade:   
Carcinogenia relativa*: ++++ 
 
Fonte: WEAST, R.C. 1988. Handbook of chemistry and physics. 1st Student Edition. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 1764p. 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido. Fonte: FUTOMA et al. (1981). 
In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine and marine pollution. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
 
 
 
 
 
BENZO(B)FLUORANTENO 
 
                                          Fórmula estrutural: 
 
Fórmula: C20H12 
Outros Nomes: 3,4-Benzofluoranteno 
Peso molecular: 252,32 
Ponto de ebulição:  
Ponto de fusão: 168ºC 
Solubilidade:  
Carcinogenia relativa*: ++ 
 
Fonte: WEAST, R.C. 1988. Handbook of chemistry and physics. 1st Student Edition. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 1764p. 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido. Fonte: FUTOMA et al. (1981). 
In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine and marine pollution. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
 



BENZO(G,H,I)PERILENO 
 
                                         Fórmula estrutural: 
 
Fórmula:   
Outros Nomes: 1,12-Benzperilene  
Peso molecular: 276  
Ponto de ebulição:   
Ponto de fusão:   
Solubilidade:   
Carcinogenia relativa*:  
 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido.   
Fonte: FUTOMA et al. (1981). In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine 
and marine pollution. CRC Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
 
 
 
 
 
 
BENZO(K)FLUORANTENO 
 
                                              Fórmula estrutural: 
 
Fórmula: C20H12 
Outros Nomes: 11,12-Benzofluoranteno 
Peso molecular: 252,32 
Ponto de ebulição: 480ºC 
Ponto de fusão: 217ºC 
Solubilidade: álcool, benzeno, ácido acético 
Carcinogenia relativa*:  
 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido.  
Fonte: FUTOMA et al. (1981). In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine 
and marine pollution. CRC Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
 
 
 



 
CRISENO 
 
                                            Fórmula estrutural: 
 
Fórmula: C18H12 
Outros Nomes: 1,2-Benzofenantreno 
Peso molecular: 228,29 
Ponto de ebulição: 448ºC 
Ponto de fusão: 255ºC 
Solubilidade:  
Carcinogenia relativa*: < + 
 
Fonte: WEAST, R.C. 1988. Handbook of chemistry and physics. 1st Student Edition. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 1764p. 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido. Fonte: FUTOMA et al. (1981). 
In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine and marine pollution. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
 
 
 
 
 
DIBENZO(A,H)ANTRACENO 
 
                                             Fórmula estrutural: 
 
Fórmula: C22H14 
Outros Nomes: 1,2:5,6-Dibenzantraceno 
Peso molecular: 278,35 
Ponto de ebulição:  
Ponto de fusão: 269-70ºC 
Solubilidade: acetona, benzeno, ácido acético 
Carcinogenia relativa*: +++ 
 
Fonte: WEAST, R.C. 1988. Handbook of chemistry and physics. 1st Student Edition. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 1764p. 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido. Fonte: FUTOMA et al. (1981). 
In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine and marine pollution. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 



 
FENANTRENO 
 
                                              Fórmula estrutural: 
 
Fórmula: C14H10 
Outros Nomes:  
Peso molecular: 178,23 
Ponto de ebulição: 340ºC 
Ponto de fusão: 101ºC 
Solubilidade: álcool, éter, acetona, benzeno, ácido acético 
Carcinogenia relativa*:  
 
Fonte: WEAST, R.C. 1988. Handbook of chemistry and physics. 1st Student Edition. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 1764p. 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido. Fonte: FUTOMA et al. (1981). 
In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine and marine pollution. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
 
 
 
 
FLUORANTENO 
 
                                                Fórmula estrutural: 
 
Fórmula: C16H10 
Outros Nomes: 1,2-Benzacenafteno 
Peso molecular: 202,26 
Ponto de ebulição: 375ºC 
Ponto de fusão:  
Solubilidade: álcool, éter, benzeno, ácido acético 
Carcinogenia relativa*:  
 
Fonte: WEAST, R.C. 1988. Handbook of chemistry and physics. 1st Student Edition. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 1764p. 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido. Fonte: FUTOMA et al. (1981). 
In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine and marine pollution. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
 



 
FLUORENO 
 
                                             Fórmula estrutural: 
 
Fórmula: C13H10 
Outros Nomes: 2,3-Benzindene 
Peso molecular: 166,22 
Ponto de ebulição: 293-5ºC 
Ponto de fusão: 116-7ºC 
Solubilidade: álcool, acetona, benzeno 
Carcinogenia relativa*:  
 
Fonte: WEAST, R.C. 1988. Handbook of chemistry and physics. 1st Student Edition. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 1764p. 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido. Fonte: FUTOMA et al. (1981). 
In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine and marine pollution. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
 
 
 
 
 
INDENO(1,2,3-CD)PERILENO 
 
                                           Fórmula estrutural: 
 
Fórmula:  
Outros Nomes: 0-Fenilenepireno 
Peso molecular: 276 
Ponto de ebulição:  
Ponto de fusão:  
Solubilidade:  
Carcinogenia relativa*: + 
 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido.  
Fonte: FUTOMA et al. (1981). In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine 
and marine pollution. CRC Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
 
 



 
NAFTALENO 
 
                                               Fórmula estrutural: 
 
Fórmula: C10H8 
Outros Nomes:  
Peso molecular: 128,17 
Ponto de ebulição: 218,87ºC 
Ponto de fusão: 80,5ºC 
Solubilidade: álcool, éter, acetona, benzeno 
Carcinogenia relativa*:  
 
Fonte: WEAST, R.C. 1988. Handbook of chemistry and physics. 1st Student Edition. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 1764p. 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido. Fonte: FUTOMA et al. (1981). 
In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine and marine pollution. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 
 
 
 
 
 
PIRENO 
 
                                               Fórmula estrutural: 
 
Fórmula: C16H10 
Outros Nomes: Benzo(d,e,f)fenantreno 
Peso molecular: 202,26 
Ponto de ebulição: 393ºC 
Ponto de fusão: 156ºC 
Solubilidade: álcool, éter, benzeno,    
Carcinogenia relativa*:  
 
Fonte: WEAST, R.C. 1988. Handbook of chemistry and physics. 1st Student Edition. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 1764p. 
*+++++ = extremamente ativa; ++++ = muito ativa; +++ = ativa; ++ = moderadamente ativa; + 
= pouco ativa; < = menos que;  = inativa ou desconhecido. Fonte: FUTOMA et al. (1981). 
In: KENNISH, M.J. 1966. Practical handbook of estuarine and marine pollution. CRC 
Press, Inc. Boca Raton, FL. 524p. 



 


