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resumo 
 
 

 A área da Ria de Aveiro escolhida para a realização deste trabalho, 
Largo do Laranjo, é reconhecidamente contaminada com mercúrio, situa-se no 
canal da Murtosa. Neste local desaguam várias linhas de água, salientando-se 
o rio Antuã como o tributário mais importante e o Esteiro de Estarreja onde 
foram descarregados durante anos diversos contaminantes. Este último 
corresponde ao curso de água que durante mais de quatro décadas 
descarregou um efluente contendo mercúrio proveniente do complexo químico 
de Estarreja. 
 A escolha das estações de amostragem, situadas no Largo do Laranjo,
pretendeu estabelecer um gradiente de concentrações de mercúrio nas águas 
e nos sedimentos, a partir do ponto de entrada do efluente. Outra estação de
amostragem foi escolhida mais a jusante do Laranjo. Como referências foram
usados dois locais reconhecidamente isentos de contaminação com mercúrio:
o canal de Ílhavo da Ria de Aveiro e o braço sul do estuário do Mondego na
Figueira da Foz.  
 Os ecossistemas da Ria de Aveiro e do estuário do Mondego distam
cerca de 60 Km e possuem, genericamente, as mesmas características
climáticas não possibilitando assim a existência de diferenças nos parâmetros 
biológicos da Scrobicularia plana (amêijoa) nomeadamente no que diz respeito 
ao tempo de vida, época de reprodução, estrutura populacional e taxa de
crescimento. Desta forma, os conhecimentos existentes no Mondego para o 
ciclo de vida da amêijoa podem ser extrapolados para a Ria de Aveiro. Este 
organismo alimenta-se através de um sifão que perscruta continuamente a
superfície do sedimento filtrando os detritos depositados nessa interface
sendo pois designada como um “surface deposit feeder”. É uma espécie com 
uma esperança média de vida de cerca de cinco anos que habita nos
sedimentos intertidais dos ecossistemas estuarinos (primeiros 40 cm) e
encontra-se distribuída nas costas Atlânticas Europeias e Africanas do 
hemisfério norte.  
            A amêijoa analisada neste estudo tem interesse comercial sendo
muito apreciada do ponto de vista gastronómico. Sabe-se que é recolhida na 
Ria de Aveiro para consumo humano e portanto, a contaminação ambiental da 
Ria pode ter a nível de saúde pública bem como a nível socio-económico 
importante na região. 
            Os dados utilizados neste trabalho foram recolhidos ao longo de uma
campanha de amostragem efectuada nos locais contaminados em Outubro e
Novembro de 2003 e nos locais de referência em Julho 2004. Foram
recolhidas amostras de sedimento, água e amêijoas.   
 As amêijoas foram divididas em cinco classes etárias com 1 cm (C1 a 
C5), tendo-se desprezado a fase planctónica que foi assumida como o
tamanho zero. A determinação do teor de mercúrio total das amêijoas e das 
amostras de sedimentos foi efectuada através de decomposição térmica e
espectrofotometria de absorção atómica. As determinações de mercúrio na 
água e no SPM foram feitas por espectrometria de fluorescência atómica com 
vapor frio (CV-AFS). 
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 Os teores de mercúrio total nas amêijoas apresentam, em geral, um
aumento ao longo do ciclo de vida do organismo, estando o grau de
contaminação positivamente correlacionado com a concentração do 
contaminante no meio ambiente, os valores encontrados variaram entre 0,016
e 1,1μg g–1 (peso fresco). Os resultados demonstram que a contaminação das
amêijoas com mercúrio orgânico tem tendência para se manter ao longo da
vida num valor que depende do grau de contaminação ambiental.  
            Neste estudo as taxas de bioacumulação podem ser divididas em três
grupos que se distinguem pelo grau de contaminação ambiental. As taxas
mais baixas dizem respeitos aos locais escolhidos para referência (A11 e A15),
as taxas mais altas relacionam-se com os locais mais contaminados que se 
encontram nas zonas de entrada do contaminante no Largo do Laranjo (A1 e
A2) e um terceiro grupo de taxas podem ser agrupadas e relacionadas com os
locais de contaminação intermédia (A4 e A5). 
            Os teores de mercúrio reactivo dissolvido nas águas do Largo do 
Laranjo situam-se numa gama que oscila entre 9,0 ng L–1 e 60 ng L–1. Nos 
sedimentos do interior do Largo do Laranjo o valor mínimo encontrado foi de
2,4 μg g–1 (peso seco) e o valor máximo de 51 μg g–1 (peso seco). Na SPM os 
valores oscilam entre e um mínimo de 6,5 ng g–1 (peso seco) e um máximo de 
25 μg g–1 (peso seco). De especial interesse é o teor de mercúrio total na 
coluna de água (dissolvido+particulado), pois é o único compartimento em 
que estão estipulados na lei valores de concentração máxima admitida (1000 
ng L–1). No interior do Largo do Laranjo os valores oscilam entre 32 ng L–1 e 
632 ng L–1. Os resultados mostram que existe uma consistência no valor da
razão entre a taxa de bioacumulação e a concentração de mercúrio na SPM
para diferentes concentrações do metal no ambiente. A correlação significativa 
verificada entre a taxa de bioacumulação e a concentração de mercúrio na 
SPM (R2=0,93, p<0,01) indica que a SPM deverá ser a principal via de entrada
do mercúrio para o organismo. A captura de amêijoas é desaconselhável em 
todo o Largo do Laranjo porque os valores de concentração de mercúrio total
se encontram acima dos valores máximos admitidos por lei de 0,5 μg g–1

(peso fresco) ou porque se encontram muito próximos deste valor.  
 O estudo permitiu concluir que os limites máximos de contaminação 
dos compartimentos analisados que produzem valores de concentração de
mercúrio total nas amêijoas acima dos valores admitidos por lei são de 4,5 μg 
g–1 (peso seco) nos sedimentos, 10 μg g–1 (peso seco) na SPM, 19 ng L–1 na 
água e 184 ng L–1 no conjunto das fracções dissolvida e particulada. Estes 
valores mostram que no ambiente, onde ocorrem diferentes interacções entre
os compartimentos, o valor máximo admitido por lei para contaminação da
coluna de água pode ser demasiado alto para garantir que as amêijoas não
sejam contaminadas com mercúrio total em valores também acima da lei. 
 O trabalho poderá ter implicações importantes na gestão de
programas de biomonitorização dando uma perspectiva do processo de 
bioacumulação de mercúrio na amêijoa em estudo. Excepto em dois dos locais
amostrados, a razão entre a taxa de bioacumulação anual e a concentração
de mercúrio na amêijoa na matéria suspensa particulada tem valores muito
próximos de 0,01. Este valor, uma vez confirmado noutros estudos com esta 
espécie de amêijoa, poderá ser uma importante ferramenta de previsão das
taxas de acumulação desta amêijoa. Se a bioacumulação respeitar um modelo
linear, a previsão das taxas de acumulação anual poderão servir para estimar 
os teores de mercúrio de qualquer classe etária e desta forma ser possível
tomar as medidas necessárias para evitar os efeitos nocivos para o homem do
consumo deste tipo de bivalves contaminados com mercúrio. 
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abstract 
 

 The area of the Ria de Aveiro chosen for sampling, Laranjo Basin, is a 
place known to be contaminated with mercury, is situated in Murtosa channel. 
Several tributaries flow to this basin such as the Antuã river, the most
important, and the Estarreja Creek as the main contamination deliver. The 
Estarreja Creek unloaded in the Laranjo Basin during around forty years
inorganic mercury contaminated effluent proceeding from the Estarreja 
chemical complex.  
            The selection of the sampling stations, in the Laranjo basin intended 
to establish a from the input contamination point. Another sampling station 
was chosen downstream of the Laranjo basin. Another two sampling stations 
were chosen as references because those places are known to be mercury
“free”: the Ílhavo branch of the Ria de Aveiro and the south arm of the 
Mondego Estuary in Figueira da Foz.  
 The ecosystems of the Ria de Aveiro and of the Mondego Estuary are
around 60 Km apart and have generically the same climatic characteristics
which do not make possible the existence of differences in the biological
parameters of Scrobicularia plana (clam) namely lifespan, reproduction period, 
population structure and growth rate. For these reasons, the knowledge’s
already gathered for the Mondego estuary for the life cycle of the clam, can 
be extrapolated to the Ria de Aveiro. This organism is fed through a syphon 
that scrutinizes continuously the surface of the sediment filtering the debris
deposited in this interface and being, for this reason, known as a surface 
deposit feeder. This species has a average lifespan of around five years, lives
in the intertidal sediments of the estuarine ecosystems (first 40 cm) and is
distributed in the Atlantic European and African shores of the northern
hemisphere. 
 The clam analysed in this study has commercial interest and is much 
appreciated from the gastronomic point of view. They are collected in the Ria 
de Aveiro for human consumption and so, the environmental contamination
can have an impact in the harvest of this bivalve. 
 The data used in this work was obtained in a sampling campaign in 
the contaminated stations in October and November of 2003 and in the 
reference stations in July 2004. Samples of sediment, water and clams were 
collected. 
 The clams were divided in five classes with 1 cm from the younger C1
to the older C5, the plancktonic age was assumed as zero and no clams were 
collected with this age. The determination of total mercury in the clams and in 
the sediments was done by thermal decomposition and atomic absorption
spectrometry. The determination of mercury in water and suspended
particulate matter (SPM) was done by cold vapour atomic fluorescent 
spectrometry (CV-AFS).  
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            The total mercury contamination in the clams tends to increase with 
the age of the organism and the degree of contamination is positively
correlated with the concentration of mercury in the environment, values 
between 0,016 e 1,1 μg g–1 (wet weight - wwt) The results demonstrate that 
the contamination of the clams with organic mercury has tendency to be
maintained along the life of the organisms in a value that depends on the
degree of environmental. 
 This study shows that the bioaccumulation rates can be divided into 
tree groups that differ on the degree of environmental mercury contamination.
The lower rates were find in the reference sites  (A11 and A15), the higher
rates were find in the most contaminated sites in the Laranjo Basin (A1 and 
A2) and a third group of rates can be related to average contaminated sites
(A4 and A5).           
 The concentrations of dissolved reactive mercury in the waters of the 
Laranjo Basin oscillate between 9,0 ng L-1 and 60 ng L-1. The sediment 
contamination oscillates between a minimum of 2,4 μg g-1 (dwt) and a 
maximum value of 51 μg g-1 (dwt). In the SPM the values oscillate between 
and a minimum of 6,5 ng g-1 (dwt) and a maximum of 25 μg g-1. Of special 
interest it is the concentration of total mercury in the water column (dissolved 
+ particulate) since it is the only compartment in which there is a maximum
value of 1000 ng L-1 stipulated by the law. In the inner Laranjo Basin the 
values oscillate between 32 ng L-1 and 632 ng L-1. The results reveal that there 
is a consistent value in the ratio between the bioaccumulation rate and
mercury concentration in the SPM for different bioavailabilities of mercury.
The strong correlation between the bioaccumulation rate and the mercury
concentration in the SPM (R2=0,93, p<0,01) indicates that the SPM must be 
the mercury main absorption entrance doorway into the clams. The harvest of
clams in all the Laranjo basin should be discouraged because the
concentration values for total mercury found are above the maximum 
permitted 0,5 μg g–1 (wwt) or because they are very close to this value.  
 The study concludes that the limits of contamination of the analysed
compartments that produce values of concentration of total mercury in the
clam tissues above the values admitted by law are of 4,5 μg g-1 (dry weight -
dwt) in the sediments, 10 μg g-1 (dwt) in the SPM, 19 ng L-1 in the water and 
184 ng L-1 in the water column. These values show that in the environment,
where different interactions take place between the compartments, the
maximum value admitted by law for contamination of the water column can
be too high to guarantee below law concentrations in the clam tissues. 
            This work might have important implications in the management of 
biomonitoring programs by giving a better insight of the bioaccumulation 
process in the clam studied. For all but two sampling sites, the ratio between
the bioaccumulation rate and the suspended particulate matter mercury
concentration was very close to 0,01. If confirmed by other studies, this value
can be used to predict the bioaccumulation rates of the clam. If the
bioaccumulation rates follow a linear model, mercury concentrations can be
calculated for clams at any age and take all necessary management actions to
avoid the consumption by humans of contaminated clams.  
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1 – INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS DO TRABALHO 

 

 

 

Os estuários têm sido desde sempre zonas preferenciais de 

industrialização e urbanização, não só pelas facilidades de transporte e de 

desenvolvimento, mas também pela possibilidade de uma "diluição natural" da 

descarga de resíduos (Spencer, 2002). 

Actuando como zonas preferenciais de sedimentação, os ecossistemas 

estuarinos estão sujeitos a uma presença elevada de contaminantes que, 

podendo afectar negativamente esses ecossistemas, estão submetidos a um 

controlo das suas concentrações por legislação Internacional (Ridgway and 

Shimmield, 2002). Deste modo, é muito importante conhecer os níveis de 

contaminação existentes e a respectiva distribuição, como base de partida para 

o desenvolvimento futuro destas áreas, visando minimizar as agressões e os 

impactos (Ridgway e Shimmield, 2002). 

 Muitos elementos como o Fe, Mn, Co, Cu, Ni, Mo e Zn são considerados 

essenciais para os processos biológicos, mas em geral estão presentes apenas 

em quantidades vestigiais, podendo ser tóxicos em concentrações elevadas 

(Miguel et al, 1999). Outros, como o Hg e o Cd, são considerados não 

essenciais e tóxicos mesmo a baixas concentrações (Joiris et al, 2000). 

 A ocorrência natural de metais vestigiais no ambiente aquático deve-se 

em grande medida à actividade vulcânica e à erosão das rochas. A maior 

contaminação por estes metais está sempre ligada às actividades humanas, 

nomeadamente, agrícola, industrial e doméstica (Viarengo and Canesi, 1991). 

De entre os principais contribuintes antropogénicos directos de metais para o 

ambiente destacam-se: a) o Pb das baterias e da gasolina dos automóveis; b) o 
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Cd e o Zn das borrachas e dos pneus; c) o Cr, Zn e Ni da galvanização e da 

cromagem de chapas metálicas; d) o Cu resultante da preservação de madeiras 

nas residências; e) o Ag resultante dos químicos para revelação de fotografias; 

f) o Se dos shampoos e do material eléctrico; g) o As dos pesticidas; h) o Hg do 

material de saúde (Hunter et al, 1995). 

 Já foram verificadas experimentalmente correlações positivas entre a 

densidade de população humana e a concentração de alguns elementos 

químicos no ambiente, entre os quais o Pb, Cd e o Hg (O’Conner, 2001). Tal 

facto demonstra claramente que na ausência de actividades antropogénicas as 

concentrações dos metais no ecossistema seriam menores. Podemos pois 

considerar, que o desenvolvimento socioeconómico e a contaminação estão 

intimamente ligados. 

 Normalmente estão disponíveis valores de concentração de metais 

vestigiais a três níveis: determinações efectuadas nas águas, nos sedimentos e 

nos organismos vivos. A determinação das concentrações de metais dissolvidos 

apresenta alguns problemas analíticos. Estas concentrações são tipicamente 

baixas, muitas vezes próximas dos limites de detecção analíticos, colocando 

problemas particulares que implicam a necessidade de recorrer a pré-

concentrações que podem expor as amostras a possíveis contaminações 

durante o manuseamento.  

 A análise de sedimentos revela-se mais interessante porque as 

concentrações de metais são superiores facilitando a análise e tornando-a 

menos susceptível a erros. A acumulação de metais nos sedimentos oferece 

algumas possibilidades de integração temporal mas é muito afectada pela 

granulometria, pelo conteúdo de carbono orgânico e pela variação geográfica e 

temporal (Luoma, 1989).  

 A monitorização dos organismos vivos tem interesse porque eles 

acumulam ao longo do tempo a porção disponível dos contaminantes presentes 

na coluna de água ou nos sedimentos, podendo fornecer pistas acerca da 

transferência de contaminantes para a cadeia alimentar. Esta transferência 

permite prever a forma como eventualmente são afectados os organismos vivos 

ao longo da cadeia trófica e, em última análise, como poderão afectar os seres 
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humanos. Esta problemática despoletou um grande interesse nomeadamente 

no conhecimento dos percursos e destinos dos metais vestigiais nos 

ecossistemas costeiros e estuarinos de todas as regiões do mundo (Joiris and 

Azokwu, 1999). 

 

 1.1 – Ciclo biogeoquímico do mercúrio e níveis do metal em 

sistemas aquáticos 

 

 O mercúrio pode existir numa grande variedade de formas físicas e 

químicas, todas elas com propriedades tóxicas intrínsecas e com diferentes 

aplicações na indústria e agricultura (IPCS, 1986). 

 O mercúrio, tal como o cádmio e o zinco, faz parte do grupo 12 da 

Tabela Periódica. Além da sua forma metálica elementar, o mercúrio existe 

como mercúrio (I) e mercúrio (II) em que o átomo perdeu respectivamente um 

e dois electrões. Os compostos químicos de mercúrio (II) são muito mais 

numerosos que os de mercúrio (I) (IPCS, 1986), salientando-se sais simples 

como os cloretos, nitratos e sulfatos. O mercúrio (II) participa também numa 

importante classe de compostos, os organometais. Estes caracterizam-se pela 

ligação do mercúrio a um ou dois átomos de carbono formando compostos do 

tipo RHgX e RHgR’ onde R e R’ representam cadeias orgânicas. Destes 

compostos de mercúrio os mais abundantes são os do tipo RHgX em que X 

pode ser um de uma variedade de aniões. A ligação carbono-mercúrio é 

quimicamente estável e não é quebrada pela dissolução em água, em ácidos ou 

bases fracas. Esta estabilidade não se deve à força da ligação carbono-mercúrio 

mas à baixa afinidade do mercúrio por oxigénio. A parte orgânica da molécula, 

R, pode tomar uma variedade de formas sendo as mais comuns os radicais 

alquilo e fenilo. Se o anião X for nitrato ou sulfato, o composto tende a ser 

aparentado com os sais por ter, neste caso, uma apreciável solubilidade em 

água (WHO, 1976). Do ponto de vista toxicológico, os compostos 

organometálicos de mercúrio mais importantes são os que contêm cadeias 

curtas de radicais alquilo em que o mercúrio se liga ao átomo de carbono de 

um grupo metilo, etilo ou propilo (WHO, 1976). 
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 A especiação do mercúrio que a seguir se apresenta foi proposta por 

Lindqvist et al (1984), em que V significa espécie volátil, R significa espécie 

reactiva solúvel em água ou transportada no ar, e NR significa espécie não 

reactiva (Hg0 é mercúrio elementar). 

 

 V: Hg0, (CH3)2Hg 

 

 R: Hg2
+, HgX2, HgX3

– e HgX4
2– 

      Sendo X = OH–, Cl– e Br– 

 

      HgO em partículas de aerosol 

      Hg2+ complexa com ácidos orgânicos 

 

 NR: CH3Hg+, CH3HgCl, CH3HgOH e outros compostos organomercúricos, 

Hg(CN)2. HgS e Hg2+ ligam-se ao enxofre em fragmentos de matéria húmica. 

 

 A principal forma de mercúrio na atmosfera é o mercúrio elementar mas 

o dimetilmercúrio também pode estar presente. Os complexos electricamente 

neutros como o HgCl2 ou o CH3HgOH surgem na fase gasosa mas também são 

relativamente estáveis em água (Lindqvist et al, 1984). 

 O mercúrio e os seus compostos podem ser encontrados nas lâmpadas 

fluorescentes, termómetros, termóstatos, baterias e amálgamas dentárias. São 

fontes adicionais antropogénicas de mercúrio no meio ambiente o fabrico de 

fungicidas, tintas, cimento, cloro, a fundição de metais, a incineração de 

resíduos, o processamento de ferro velho e a produção de energia em centrais 

termoeléctricas a carvão (Fitzgerald, 1993; Mason et al, 2000). A Figura 1 

oferece uma perspectiva do quadro de emissões de mercúrio em 1995 nos 

Estados Unidos da América. Este trabalho foi realizado num sistema aquático 

em que a principal contribuição para a contaminação por mercúrio vem da 

produção de cloro e soda cáustica.  

 Entre os halogéneos, o mais activo grupo de elementos químicos, o cloro 

é o mais abundante na natureza e também o mais fácil de produzir, obtém-se a 
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partir do cloreto de sódio e é um dos agentes de síntese mais importantes da 

indústria química, por exemplo nas produções de: PVC, agentes de síntese 

orgânica (indústrias alimentar, cosmética, farmacêutica, de detergentes, de 

produtos fotográficos e de tintas), solventes clorados (limpeza a seco e 

indústria electrónica), cloretos de ferro e alumínio (floculantes), cloretos de 

fósforo e de enxofre (agroquímica), hipocloritos (lixívias), e cloratos e 

percloratos (explosivos, foguetes e fósforos). 

 

Outros 
(21,4; 13%)

Produção de cimento 
(4; 2%)

Automóveis 
(11,8; 7%)

Incineração de 
resíduos perigosos 

(7,1; 4%)

Produção de cloro 
(7,1; 4%)

Processamento de 
ferro-velho 

(12; 7%)

Processamento e 
transporte de resíduos 

sólidos 
(16; 10%)

Incineração de 
resíduos hospitalares 

(16; 10%)

Incineração de 
resíduos municipais

(19,6; 12%)

Centrais 
termoeléctricas a 

carvão 
(51,6; 31%)

 
Figura 1 – Estimativa das fontes de emissão antropogénicas de todas as 

espécies de mercúrio nos Estados Unidos em 1995 em Ton/ano e 

percentualmente (USEPA, 1997). 

 

 Existem três formas de produzir cloro: com cátodo de mercúrio, com 

diafragma e com membrana. Em todos os processos obtém-se ainda soda 

cáustica que também é comercializada, por isso este tipo de indústria é 

chamada de produção de soda cáustica. No processo de produção baseado no 
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cátodo de mercúrio, o sódio forma uma amálgama com o mercúrio que é 

conduzida a um tanque de decomposição onde a adição de água resulta na 

libertação de hidrogénio e na formação de uma solução de soda cáustica com 

uma concentração de cerca de 50% (m/m). O mercúrio é reciclado e devolvido 

à célula de electrólise. Segundo a Federação de Produtores Europeus de Cloro 

(Euro Chlor) as perdas de mercúrio para o ambiente por tonelada de soda 

cáustica produzida situam-se em 2,5 g para os efluentes líquidos e 0,2 g para 

os efluentes gasosos (Fauvarque, 1996). 

 O ciclo biogeoquímico do mercúrio envolve quatro compartimentos 

fortemente ligados entre si: o atmosférico, o terrestre, o aquático e o biótico 

(Wiener et al, 2003). A maioria das descargas de mercúrio para o ambiente são 

inorgânicas, quer na forma elementar (Hg0) quer na forma iónica (Hg2+). 

Quando as emissões são atmosféricas, a maior parte do Hg2+ deposita-se 

próximo da fonte, enquanto o Hg0 entra para a atmosfera que actua como uma 

espécie de reservatório global. De acordo com resultados obtidos através de 

modelos, o Hg0 pode permanecer na atmosfera durante cerca de um ano e 

viajar longas distâncias. Por exemplo, cerca de 2% do Hg0 emitido nos Estados 

Unidos deposita-se no território deste país enquanto a percentagem depositada 

de Hg2+ sobe aos 70% (USEPA, 1997). Também Wiener et al (2003) afirma 

que, genericamente, na atmosfera predomina (> 95%) o mercúrio elementar 

(Hg0) mas é a forma Hg2+ que é maioritariamente responsável pelos fluxos para 

os compartimentos terrestre e aquático. No compartimento terrestre, Hg2+ 

passa a ser a forma dominante e encontra-se associada à matéria orgânica dos 

solos (Wiener et al, 2003). No compartimento aquático, o mercúrio pode 

encontrar-se nos sedimentos, na coluna de água e nos organismos. Nos 

sedimentos predomina a forma Hg2+ (associada a matéria orgânica, à 

semelhança do observado nos solos, e associada aos sulfuretos), na coluna de 

água predomina a forma “Hg2+ — pares ligandos” e nos organismos 

encontramos principalmente metilmercúrio (Wiener et al, 2003). Por exemplo, 

quando comparadas as diferentes formas de mercúrio que existem nos tecidos, 

os peixes piscívoros do topo das cadeias alimentares podem apresentar teores 

em metilmercúrio próximos de 100% (Bloom, 1992; Wiener and Spry, 1996). 
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Algumas aves marinhas piscívoras podem apresentar mercúrio inorgânico nos 

tecidos mas essa presença pode ser interpretada como uma capacidade de 

desmetilação do metilmercúrio incorporado (para formas menos tóxicas) e não 

uma capacidade de incorporação de mercúrio inorgânico (Wiener et al, 2003). 

A fracção de metilmercúrio é geralmente superior nos ambientes de água doce 

comparativamente aos ecossistemas estuarinos ou marinhos. Esta diferença 

pode ser devida a uma inibição dos processos de metilação pela presença de 

sulfureto nas águas intersticiais dos ecossistemas estuarinos e pela menor 

presença de matéria orgânica dissolvida (DOC) nos ecossistemas marinhos 

(Wiener et al, 2003). A Figura 2 apresenta um esquema simplificado do ciclo 

biogeoquímico do mercúrio num sistema aquático. A metilação é o principal 

processo que conduz à bioacumulação e transferência de metilmercúrio nas 

cadeias tróficas, podendo bioamplificar pela passagem para níveis tróficos 

sucessivamente superiores (Wiener et al, 2003).  

 

 
Figura 2 – Ciclo biogeoquímico do mercúrio (Adaptado de EPA, Mercury Study 

Report to Congress, 1997). 
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 O ciclo do mercúrio é muito extenso e este metal pode tomar um grande 

número de percursos através do ambiente. Estudos indicam que a deposição 

atmosférica contribui com 98% do mercúrio entrado nos ecossistemas, sendo 

os restantes 2% relativos a entradas directas de efluentes (MCPA, 1999).  

 A deposição do mercúrio atmosférico pode ser do tipo seco, quando se 

encontra na forma gasosa ou particulada e do tipo húmido quando as mesmas 

formas são arrastadas para o solo pela precipitação sendo esta a principal 

forma de deposição. 

 Após lixiviação ou deposição nos sistemas aquáticos, as quatro espécies 

principais em que vulgarmente o mercúrio se encontra no ambiente podem 

converter-se umas nas outras. Ambas as formas de mercúrio inorgânico podem 

ser metiladas e convertidas em mercúrio metilado sobretudo na forma de 

monometil. O Hg2+ e o mercúrio metilado podem também converter-se em Hg 

particulado (Hgp) por ligação à matéria particulada suspensa, seguindo-se 

deposição nos sedimentos. A forma iónica é bastante solúvel mas tal não 

impede que se ligue facilmente à matéria particulada suspensa. As formas 

metiladas como o monometilmercúrio e o dimetilmercúrio (CH3HgCH3) estão 

presentes na fase líquida mas precipitam menos (Winfrey & Rudd, 1990). O Hgp 

pode converter-se em Hg0 e eventualmente libertar-se para a atmosfera.  

 Antes da revolução industrial, as fontes de mercúrio eram 

maioritariamente naturais (USGS, 1995; SFER, 1997). O mercúrio atmosférico 

era proveniente das erupções vulcânicas e da volatilização de mercúrio 

dissolvido nos oceanos. 

 Após o início da revolução industrial, o ciclo do mercúrio passou a ser 

caracterizado por fontes antropogénicas e por quantidades substancialmente 

superiores a circularem e a serem armazenadas nos depósitos atmosférico e 

aquático. Por exemplo, os estudos efectuados com o intuito de modelar e 

calcular a quantidade mundial de mercúrio transferido para a atmosfera, 

fornecem valores consensuais que variam entre as 5000 e as 10000 Ton/ano 

(EPA, 2000; Kehrig et al, 2001). 

 O ciclo bioquímico do mercúrio é largamente controlado por uma 

variedade de ligandos que competem pela complexação do mercúrio inorgânico 
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e do mercúrio metilado o que determina o balanço entre estas duas espécies 

(Hudson et al, 1994). A produção de mercúrio metilado correlaciona-se 

positivamente com a quantidade de bactérias redutoras de sulfatos (Gilmour et 

al, 1992), com a temperatura da água (Marvin-Dipasquale, 2003; Montgomery 

et al, 2000), com a turbidez da água (Meilli, 1997) e com a frequência de 

inundação das margens (Snodgrass et al, 1999). Correlações negativas foram 

encontradas com o valor do pH (Meilli, 1997), com o teor de oxigénio dissolvido 

(Davis et al, 2004; Krabbenhoft et al, 2000) e com o potencial redox (Marvin-

Dipasquale et al, 2000).  

 A conversão de mercúrio inorgânico a mercúrio metilado chama-se 

metilação e é importante por duas razões: (1) o mercúrio metilado é muito 

mais tóxico que o mercúrio inorgânico e (2) os organismos necessitam de 

consideravelmente mais tempo para eliminar o mercúrio metilado. As bactérias 

redutoras de sulfatos contendo mercúrio metilado encontram-se geralmente na 

interface sedimentos/água e em densos emaranhados de algas (USGS, 1996) 

que podem ser consumidas pelo nível trófico seguinte entrando deste modo na 

cadeia alimentar. Se não forem consumidas, podem libertar o mercúrio 

metilado para as águas onde é rapidamente absorvido pelo fitoplâncton que 

será também consumido pelo nível trófico seguinte (USGS, 1995).  

 As formas orgânicas do mercúrio podem ser desmetiladas. A 

desmetilação também ocorre quase exclusivamente na interface 

água/sedimento ou a pequenas profundidades no sedimento e sobretudo em 

zonas pantanosas (Marvin-DiPasquale et al, 2003). Trata-se do processo de 

transformação do CH3Hg em Hg2+ ou em Hg0. Este processo é importante 

porque os produtos são menos bioacumulativos e o Hg0 pode ser removido das 

águas por vaporização (USGS, 1996). A metilação do mercúrio reflecte a 

competição entre dois processos microbianos: metilação e desmetilação. Ambas 

são controladas directa ou indirectamente por bactérias através dos seus 

produtos metabólicos. Enquanto a desmetilação é um processo controlado 

directamente por bactérias vivas, a metilação parece ser um processo extra 

celular embora parcialmente controlado pela abundância de produtos 

microbianos (Wattras and Huckabee, 1994). 
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A crosta terrestre apresenta uma concentração média de mercúrio 

próximo de 20 ng g–1 (Steinnes, 1995). As concentrações de mercúrio no 

ambiente aquático são geralmente muito reduzidas, na ordem de picogramas 

ou nanogramas por litro. Todavia, nas proximidades de fontes antropogénicas 

(por exemplo, produção de soda cáustica ou minas) ou ainda de condições 

geológicas específicas raras (por exemplo, formações com cinabar), as 

concentrações de mercúrio podem atingir valores elevados, na ordem de 

microgramas por grama (Wiener et al, 2003). Enquanto que as águas dos 

aquíferos apresentam geralmente valores entre 0,5 e 15 ng L–1 (Johannesson, 

2002), as águas de escorrência de minas de ouro podem apresentar 

concentrações de mercúrio total excedendo 100 ou mesmo 1000 ng L–1 (Wiener 

et al, 2003). Estas concentrações de mercúrio no ambiente podem colocar em 

risco todo um ecossistema e causar danos às populações devido à toxicidade 

elevada do mercúrio, à sua biodisponibilidade e à capacidade de 

bioamplificação. A Tabela I apresenta alguns níveis de mercúrio, característicos 

da coluna de água (Wiener et al, 2003). As concentrações das formas 

inorgânicas são muito superiores, ainda que, em alguns casos, as formas 

orgânicas possam representar entre 20 a 40% do mercúrio total (Johannesson, 

2002). 

 Tabela I – Níveis de mercúrio na coluna de água em ecossistemas aquáticos. As 

 concentrações são expressas em termos de massa de mercúrio (ng) por volume de 

 água (L) (Wiener et al, 2003). 

Espécie de Hg Concentração

ng L–1 

Ambiente aquático 

Mercúrio Total  
          Ausência de fontes de poluição 0,3 – 8 Lagos e ribeiras 
          Presença de poluição 10 – 40 Lagos e ribeiras 
          Zonas específicas (Ex. minas de ouro) 100 – 1000 Lagos e ribeiras 
  
Monometilmercúrio  
          Ausência de fontes de poluição 0,04 – 0,8 Águas oxigenadas 
          Presença de poluição 1 – 2 Águas oxigenadas 
          Zonas específicas (Ex. minas de ouro) 5 (ou mais) Águas anóxicas 
  
Dimetilmercúrio 0,014 Marinho (Atlântico Norte)
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Os sedimentos não contaminados apresentam concentrações de 

mercúrio com cerca de 0,05 μg g–1 (peso seco) (Johannesson, 2002), enquanto 

que os sedimentos contaminados apresentam valores geralmente entre 1 e 20 

μg g–1 . Um sedimento «normal» apresenta concentrações entre 0,2 e 0,4 μg g–

1 (Johannesson, 2002). A ressuspensão de sedimentos contaminados contribui 

fortemente para um incremento de mercúrio na coluna de água (Faganeli et al, 

2003). No continente Europeu, os sedimentos apresentam concentrações de 

mercúrio geralmente entre 0,01 e 1,2 μg g–1 com níveis de base normalmente 

inferiores a 0,1 μg g–1 (EEA, 1998). 

Nos seres vivos, os peixes de água doce podem apresentar 

concentrações de mercúrio entre 0,2 e 7 μg g–1 (peso fresco), enquanto que os 

peixes marinhos apresentam concentrações desde 0,01 até 7 μg g–1 

(Johannesson, 2002). Os peixes não predadores geralmente não ultrapassam 

os 1,5 μg g–1 enquanto que os peixes predadores como os tunídeos e os peixes-

espada podem registar valores entre 3 e 7 μg g–1 (Johannesson, 2002). Em 

locais não contaminados, as concentrações de mercúrio em mexilhões situam-

se entre 0,03 a 0,04 μg g–1 (peso fresco) mas podem ser encontrados valores 

entre 0,007 a 0,9 μg g–1 (EEA, 1998). 

Os valores considerados normais dependem de inúmeros factores, 

bióticos e abióticos, que tornam difíceis as comparações entre sistemas. A 

Tabela II mostra que cada caso tem as suas particularidades, sendo os teores 

de mercúrio total e metilado nos tecidos dos animais, nos sedimentos e nas 

águas, diferentes consoante as condições ambientais e, por vezes, mesmo em 

condições aparentemente análogas.  
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 Tabela II – Valores médios observados de mercúrio total e de mercúrio metilado no meio ambiente em estudos publicados. 

Matriz Concentração Contaminante Local Referência Bibliográfica 

Água  0,0005-0,002 μg/L HgT Lagos temperados e boreais de águas claras Meilli, 1997. 
Água  0,0008-0,001 μg/L HgT Lagos temperados e boreais de águas claras Meilli, 1991. 

Água  0,0005-0,0044 μg/L HgT Lagos temperados e boreais de águas claras Watras et al, 1998. 
Água  0,00004-0,0008 μg/L MeHg Lagos temperados e boreais de águas claras Watras et al, 1998. 
Água  0,002-0,01 μg/L HgT Lagos temperados e boreais de águas húmicas e ácidas Meilli, 1997. 
Água  ~0,1 μg/L HgT Lagos temperados e boreais de águas poluídas Meilli, 1997. 
Água  <0,005 μg/L HgT Pântano Krabbenhoft et al, 2000. 

Escórias  0,3-0,4 μg/g (p.seco) HgT Minas de ouro Davis et al, 2004. 

Biofilme 0,11-4,73 μg/g (p.seco)) HgT Águas poluídas Farag et al, 1998. 

Bivalve filtrador 0,0041-0,0535 μg/g (p.seco) HgT Estuário poluído Kehrig et al, 2001. 

Fitoplancton ~0,0005 μg/g (p.seco) MeHg Lago de águas claras Meilli, 1997. 
Fitoplancton ~0,02 μg/g (p.seco) MeHg Lago húmico e ácido Meilli, 1997. 
Macroinvertebrados 0,02-6,0 μg/g (p.seco) HgT Lagos temperados e boreais de águas claras Meilli, M., 1991. 

Macroinvertebrados 0,10-2,08 μg/g (p.seco) HgT Águas poluídas Farag et al, 1998. 

Peixe detritívoro 0,0096-0,0212 μg/g (p.seco) HgT Estuário poluído Kehrig et al, 2001. 

Peixe herbívoro 0,131-0,924 μg/g (p.seco) HgT Lagos temperados e boreais de águas claras Watras et al, 1998. 
Peixe herbívoro 0,124-0,876 μg/g (p.seco) MeHg Lagos temperados e boreais de águas claras Watras et al, 1998. 
Peixe herbívoro grande ~0,01 μg/g (p.seco) MeHg Lago de águas claras Meilli, 1997. 
Peixe herbívoro grande ~0,04 μg/g (p.seco) MeHg Lago húmico e ácido Meilli, 1997. 
Peixe predador 0,015-0,310 μg/g (p.seco) HgT Lago remoto Greenfeld et al, 2001. 

Peixe predador 0,049-1,378 μg/g (p.seco) HgT Lagos temperados e boreais de águas claras Stemberger e Chen, 1998. 

Peixe predador 0,27-0,65 μg/g (p.húmido) HgT Águas poluídas Davis et al, 2004. 

Peixe predador 0,3-0,6 μg/g (p.seco) HgT Águas poluídas Farag et al, 1998. 

Peixe predador 0,0833-0,3157 μg/g (p.seco) HgT Estuário poluído Kehrig et al, 2001. 

Peixe predador grande ~0,1 μg/g (p.seco) MeHg Lago de águas claras Meilli, 1997. 
Peixe predador grande ~4,0 μg/g (p.seco) MeHg Lago húmico e ácido Meilli, 1997. 
Peixe predador grande 3,0-15,0 μg/g (p.seco) HgT Lagos temperados e boreais de águas claras Meilli, 1991. 
Peixe predador pequeno 0,04-2,0 μg/g (p.seco) HgT Lagos temperados e boreais de águas claras Meilli, 1991. 
Sedimento 0,05-0,2 μg/g (p.seco) HgT Lagos temperados e boreais de águas claras Meilli, 1991. 
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Sedimento 0,012-0,398 μg/g (p.seco) HgT Lagos temperados e boreais de águas claras Watras et al, 1998. 
Sedimento 0,0001-0,0122 μg/g (p.seco) MeHg Lagos temperados e boreais de águas claras Watras et al, 1998. 
Sedimento ~0,05 μg/g (p.seco) HgT Terrenos não poluídos Davis et al, 2004. 

Sedimento 0,047-0,229 μg/g (p.seco) HgT Floresta não poluída Tremblay e Lucotte, 1997. 

Sedimento 0,25-0,35 μg/g (p.seco) HgT Pântano Marvin-DiPasquale et al, 2003. 

Sedimento 0,002-0,006 μg/g (p.seco) MeHg Pântano Marvin-DiPasquale et al, 2003. 

Sedimento 0,00069-0,00978 μg/g (p.seco) HgT Estuário poluído Kehrig et al, 2001. 

Sedimento 0,00055-0,00284 μg/g (p.seco) MeHg Pântano estuarino poluído Davis et al, 2004. 

Sedimento 1,78-6,23 μg/g (p.seco) HgT Águas poluídas Farag et al, 1998. 

Sedimento 0,047-0,229 μg/g (p.seco) HgT Floresta não poluída Tremblay e Lucotte, 1997. 

Sedimento 0,068-0,169 μg/g (p.seco) HgT Turfeiras Tremblay e Lucotte, 1997. 
Sedimento 0,040-0,106 μg/g (p.seco) HgT Lacustre Tremblay e Lucotte, 1997. 
Zooplancton 0,07-0,7 μg/g (p.seco) HgT Lagos temperados e boreais de águas claras Meilli, 1991. 

Zooplancton 0,033-0,206 μg/g (p.seco) HgT Lagos temperados e boreais de águas claras Watras et al, 1998. 

Zooplancton 0,006-0,161 μg/g (p.seco) MeHg Lagos temperados e boreais de águas claras Watras et al, 1998. 

Zooplancton 0,085-0,432 μg/g (p.seco) MeHg Lago Tremblay et al, 1998. 

Zooplancton 0,032-0,046 μg/g (p.seco) MeHg Grande lago - Primavera Back et al, 2003. 

Zooplancton 0,078-0,133 μg/g (p.seco) HgT Grande lago - Primavera Back et al, 2003. 
Zooplancton 0,015-0,025 μg/g (p.seco) MeHg Grande lago - Final do Verão Back et al, 2003. 
Zooplancton 0,022-0,067 μg/g (p.seco) HgT Grande lago - Final do Verão Back et al, 2003. 
Zooplancton 0,360-0,671 μg/g (p.seco) MeHg Litoral de barragens Tremblay et al, 1998. 
Zooplancton 0,070-0,538 μg/g (p.seco) MeHg Pelágico de barragens Tremblay et al, 1998. 

 

HgT  – Mercúrio total 

MeHg – Mercúrio metilado 
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 1.2 – Toxicidade do mercúrio e organismos bioindicadores 

 
 

 O mercúrio é não só um dos metais mais tóxicos como um dos mais 

intrigantes dado que apesar de não ser conhecida a sua necessidade para os 

processos metabólicos, ele é prontamente acumulado pela maior parte dos 

organismos (Meilli, 1997). Os seres humanos geralmente absorvem mercúrio de 

duas formas: (1) como mercúrio monometilado (CH3Hg) a partir do consumo de 

peixe e outras espécies aquáticas que fazem parte da dieta humana ou (2) pela 

respiração de vapores de Hg0 e Hg2+ absorvidos a partir das amalgamas 

dentárias ou ar do ambiente. O corpo humano está muito melhor adaptado 

para reduzir os efeitos potenciais dos vapores de mercúrio, por isso os efeitos 

tóxicos deste tipo de absorção são relativamente raros (USGS, 1995). Tal fica a 

dever-se porque, ao contrário do monometilmercúrio que se distribui 

uniformemente nos tecidos devido ao seu elevado potencial para atravessar 

membranas biológicas, o mercúrio inorgânico concentra-se nos órgãos de 

desintoxicação como o fígado e os rins o que facilita a sua eliminação (Mason et 

al, 2000). O principal efeito na saúde da exposição ao mercúrio é neurotóxico 

afectando o sistema nervoso central e em casos agudos afecta 

irreversivelmente zonas do cérebro no que é conhecida como a doença de 

Minamata (USGS, 1995). O metilmercúrio ingerido é praticamente todo 

absorvido pelo sangue e distribuído para todos os tecidos incluindo o cérebro 

onde os seus efeitos são mais nefastos. Nos mamíferos adultos, o ataque inicial 

ao cerebelo e ao cérebro produz efeitos que incluem dificuldades de locomoção, 

fraqueza generalizada, redução da visão, tacto, paladar, audição, tremores e 

finalmente perda de consciência e morte (Wolfe et al, 1998). Uma vez na 

corrente sanguínea, o mercúrio passa facilmente através da placenta para o 

feto e cérebro fetal. O feto em desenvolvimento é considerado o mais sensível 

aos efeitos tóxicos do mercúrio, causando anormalidades neurológicas incluindo 

atrasos na locomoção e fala, atrasos mentais e fracos resultados em testes 

neurológicos (EPA, 2000). 
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 Os casos mais bem documentados de envenenamento agudo com 

formas metiladas de mercúrio são os da Baía de Minamata, no Japão, em 1956 

(libertação de efluentes industriais de mercúrio metilado) e do Iraque em 1971 

(tratamento de milho com um fungicida com mercúrio metilado). Em ambos os 

casos morreram centenas de pessoas e milhares foram afectadas, muitas 

irreversivelmente (USGS, 1995). 

 Os organismos aquáticos possuem padrões de acumulação em que 

podem regular a concentração dos metais nos tecidos apesar da gama de 

concentrações ambientais. Tais mecanismos podem englobar uma regulação 

parcial, uma acumulação fraca e uma acumulação forte. O conhecimento do 

padrão de acumulação e da cinética de absorção e excreção usadas pelo 

organismo escolhido para monitorizar um determinado metal é essencial. 

Argumenta-se que, no seu habitat, invertebrados que apresentam padrões de 

acumulação em que o armazenamento de metal numa forma inócua é 

regulado, não poderão ser usados em situações em que se avaliam os efeitos 

tóxicos devidos à absorção. Na prática, a maioria dos invertebrados acumulam 

a maioria dos metais em proporção com a disponibilidade dos mesmos (Phillips 

and Rainbow, 1994).  

 O aproveitamento dos programas de biomonitorização para 

determinação de variações temporais de metais vestigiais no ambiente 

marinho, surge como uma amplificação do potencial desses programas que 

podem integrar no tempo as cargas totais dos metais com interesse 

toxicológico (Phillips and Rainbow, 1993; Rainbow, 1995). Neste tipo de 

estudos deve ser escolhido, cuidadosamente, um conjunto de bioindicadores 

que possam cobrir a maioria das fontes de metais disponíveis no sistema 

aquático. 

  A utilização de um conjunto de bioindicadores permite o reconhecimento 

da presença e magnitude relativa de diferentes fontes de metais. Por exemplo, 

uma alga responde essencialmente a metais dissolvidos (Phillips, 1994); um 

filtrador, como o mexilhão, responde a fontes de metais nas fracções dissolvida 

e suspensa; um detritívoro responde às fontes de metais disponíveis nos 

sedimentos e águas intersticiais (Rainbow, 1995). 
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 O significado dos valores de concentração de metais acumulados 

depende do tecido específico e do invertebrado envolvido. Isto significa que 

uma concentração de zinco baixa, por exemplo para uma ostra, poderá ser alta 

para um mexilhão, ou seja, uma concentração de 200 μg Zn g–1 (massa seca) é 

alta para o crustáceo decápode Palaemon elegans e no entanto, uma 

concentração de 2000 μg Zn g–1 (massa seca) é baixa para a craca Balanus 

amphitrite (Rainbow, 2002). Qualquer comparação, com algum significado, tem 

que ser feita intra-amostra, ou seja, entre animais da mesma espécie, nunca 

entre famílias como por exemplo entre um mexilhão e uma ostra. 

 A presença e comportamento do mercúrio nos sistemas aquáticos é de 

grande interesse e importância porque é o único metal que se acumula e 

aumenta a sua concentração ao longo da cadeia trófica (Kehrig et al, 2001). A 

concentração de mercúrio, em geral, aumenta ao longo da cadeia trófica mas 

tal depende do número de ligações laterais da mesma, ou seja, quanto mais e 

maiores forem as ramificações, menores serão as concentrações de mercúrio 

nos predadores de topo da cadeia (Stemberger and Chen, 1998). 

 O aumento da concentração de mercúrio, especialmente mercúrio 

metilado, nos níveis tróficos mais altos da cadeia alimentar contrasta com o que 

acontece com outros metais cujas concentrações têm tendência para 

permanecer constantes ou mesmo para diminuir. Este aumento da 

concentração de mercúrio parece-se mais com o comportamento de poluentes 

orgânicos hidrofóbicos do que com o dos metais e geralmente é atribuído ao 

carácter lipofílico do monometilmercúrio (Mason et al, 1995). 

 Os mecanismos de entrada do mercúrio na cadeia alimentar ainda 

suscitam muitas dúvidas e provavelmente variam entre ecossistemas, mas é 

reconhecido que certas bactérias desempenham um papel inicial muito 

importante. Estudos revelaram que apesar de algum mercúrio metilado poder 

ser proveniente de metilação abiótica, a maior parte tem origem microbiana 

através de bactérias redutoras que processam sulfatos (SO4
2–) no ambiente. 

Estas bactérias usam mercúrio na sua forma inorgânica e através dos seus 

processos metabólicos convertem-no em mercúrio metilado (Gilmour et al, 

1992; SFER, 1997; USGS, 1995). Parece que o percurso abiótico que ocorre na 
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presença de ácidos húmicos é demasiado lento para que possa ter um peso 

significativo na metilação do mercúrio em termos globais (Weber et al, 1985). 

 O processo de bioacumulação consiste na absorção de contaminantes 

por parte dos organismos mais rapidamente do que a sua eliminação. No caso 

do mercúrio, o seu teor aumenta nos corpos ao longo do tempo se a 

biodisponibilidade se mantiver ou aumentar. No caso da exposição cessar, a 

quantidade de mercúrio nos organismos diminui. As razões de absorção e de 

eliminação de mercúrio são específicas para cada organismo. Por exemplo para 

os seres humanos, cerca de metade da massa de mercúrio absorvida pode ser 

eliminada em 70 dias a partir do momento em que essa absorção cessa (USGS, 

1995). 

 A bioacumulação envolve dois processos distintos: o primeiro, conhecido 

por bioconcentração, é a absorção do mercúrio das águas para os organismos 

nos níveis tróficos mais baixos e a sua transferência para níveis superiores da 

cadeia trófica; o segundo processo é conhecido por bioamplificação (Watras et 

al, 1998; USGS, 1995) e ocorre porque a fonte de alimentação dos níveis 

tróficos superiores é progressivamente mais concentrada em mercúrio e desta 

forma amplifica as taxas de bioacumulação no topo da cadeia. 

 Devido ao enriquecimento em mercúrio metilado ao longo das cadeias 

alimentares, a contribuição relativa da absorção directa do ambiente (águas) 

declina à medida que se sobe para um nível trófico mais elevado. Nessas 

condições a contribuição da absorção a partir da alimentação domina (Meilli, 

1997). O aumento de concentração entre cada nível trófico situa-se entre 2 a 5 

vezes (Meilli, 1997). A contaminação é tanto mais severa quanto mais tempo 

um organismo vive, por isso os peixes predadores do topo da cadeia 

apresentarão as maiores concentrações de mercúrio (USGS, 1995). O problema 

da contaminação de mercúrio é agravado pelo facto de este se concentrar 

sobretudo nos tecidos musculares e menos na pele, gordura, ossos ou concha 

dos organismos. Desta forma, não pode ser retirado ou eliminado durante o 

processo de confecção para consumo humano (USGS, 1995). 

 A concentração de mercúrio nos organismos é contrabalançada pela 

depuração e pela diluição por crescimento. Deve ser referido que a 
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bioacumulação é consistente com a diminuição da concentração se o 

crescimento do organismo é mais rápido que a sua taxa de absorção, este 

fenómeno é conhecido por diluição com o crescimento (Scott and Armstrong, 

1972). 

 Muitos cientistas estudaram a bioacumulação de mercúrio em diversos 

organismos (SFER, 1997). Em muitos casos, estes estudos demonstraram uma 

forte correlação entre o tamanho do corpo do organismo e a quantidade de 

mercúrio por ele acumulado. Esta tendência é particularmente evidente em 

peixes, moluscos e mamíferos aquáticos sendo afectada por diversos factores. 

O aumento do tamanho do corpo é associado à maior idade e logo maior 

exposição temporal. Esta consideração é particularmente importante para 

elementos químicos de acumulação lenta. O tamanho do território e a área em 

que se deslocam muitos vertebrados é positivamente correlacionado com o 

tamanho do corpo. Por outro lado, o simples facto de os animais maiores 

caçarem mais presas ou filtrarem mais água que os mais pequenos, 

obviamente, também aumenta as probabilidades de exposição. Outro factor 

que contribui para esta tendência de bioacumulação é o facto de à medida que 

crescem, muitos predadores tenderem a caçar presas maiores. A concentração 

de mercúrio nas presas é positivamente correlacionada com o seu tamanho o 

que se traduz em exposições crescentes dos predadores (SFER, 1997). 

 A relação entre a concentração do contaminante no organismo e a 

concentração do contaminante no meio ambiente é avaliada pelos factores de 

bioconcentração, enquanto que a relação entre a concentração do 

contaminante no organismo e a concentração do contaminante no alimento (na 

cadeia trófica) é avaliada por factores de bioamplificação. Os factores de 

bioconcentração são normalmente definidos como uma razão entre a 

concentração do contaminante nos tecidos e a concentração do contaminante 

na água (Opperhuizen, 1991; Watras and Bloom, 1992, Driscoll et al, 1995; 

Boudou and Ribeyre, 1997); no entanto, estes factores são também por vezes 

apresentados como a razão entre a concentração do contaminante nos 

organismos e a concentração do contaminante no sedimento ou no alimento 

(Langston and Spence, 1995). 
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No presente trabalho, o factor de bioconcentração é definido como a 

razão entre a concentração de uma substância na amêijoa (Ca) e a 

concentração dessa substância na matéria particulada suspensa (CSPM) (Watras 

and Bloom, 1992, Driscoll et al, 1995; Boudou and Ribeyre, 1997). Watras and 

Bloom (1992) especificam que as concentrações devem ser expressas em 

termos de peso fresco: 
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Alguns autores (Evans and Engels, 1994; Post et al, 1996; Meili, 1997) 

definem factor de bioconcentração como um logaritmo da mesma razão de 

concentrações; por vezes (Lawrence e Mason, 2001) apresentam-se valores 

logaritmizados e não logaritmizados na mesma publicação. Outros autores 

(Becker and Bigham, 1995; Watras et al, 1996) referem os factores de 

bioconcentração apenas como factores de bioacumulação, assumindo a 

bioconcentração como um caso específico da bioacumulação quando se 

relacionam os níveis de contaminante nos organismos e na coluna de água 

envolvente. 

Uma parte dos organismos aquáticos alimentam-se a partir das partículas 

em suspensão. Dentro dos chamados filtradores, os mexilhões têm sido muito 

usados como bioindicadores. São considerados bioindicadores cosmopolitas pois 

encontram-se bem disseminados por todo o mundo e a prova disso é a sua 

utilização intensiva em numerosos estudos de biomonitorização de metais 

vestigiais (España et al, 1998; Miguel et al, 1999; Szefer et al, 1999). Também 

as espécies de ostras do género Crassostrea e Ostrea são relativamente fáceis 

de identificar e encontram-se distribuídas em muitas partes do mundo. Como 

exemplos da utilização das ostras para biomonitorização podem-se referir os 

estudos com as espécies Crassostrea iredalei e Crassostreia belcheri no estuário 

de Merbok na Malásia (Lim et al, 1995) e de Ostrea irridescens no porto e praia 

de Acajutla em El Salvador(Michel e Zengel, 1998).  
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Os crustáceos cirrípedes (cracas e percebes) são também considerados 

excelentes bioindicadores para metais vestigiais e algumas espécies estão 

amplamente distribuídas, em particular Balanus amphitrite devido à sua 

tendência para se fixar aos cascos dos navios (Rainbow e Phillips, 1993).. 

Alguns organismos bentónicos, nomeadamente os detritívoros, têm sido 

muito usados como bioindicadores. Estes bivalves filtram a água na interface do 

sedimento e assim a fonte de metais vestigiais é diferente daquela disponível 

para os filtradores de suspensão. Já foram utilizadas Scobicularia plana 

(Inglaterra), Macoma balthica (baía de São Francisco nos E.U.A.) (Rainbow, 

1995), Anomalocardia brasiliana, Anadara (Senelia) sinilis e Anomalocardia 

squamosa (Nigéria) (Joiris and Azokwu, 1999). 

Os gastrópodes e os poliquetas têm também sido usados em estudos de 

biomonitorização (Williams, Attrill and Nimmo, 1998). No que respeita aos 

produtores primários foram já utilizadas em estudos de biomonitorização algas 

verdes como Enteromorpha e Ulva lactuca e algas castanhas como Sargassum e 

Fucus vesiculosus. A última tem mesmo sido utilizada nas regiões costeiras 

temperadas do hemisfério Norte (Coelho et al, 2005; Rainbow and Phillips, 

1993). 

A Tabela III contém indicação simbólica da concentração de metais 

vestigiais em vários bioindicadores segundo estudos efectuados em locais 

distribuídos por todo o planeta. A simbologia é meramente indicativa das 

concentrações e não tem em conta as particularidades de cada estudo, 

nomeadamente as temperaturas, pH, salinidade da água e a época do ano. Os 

símbolos traduzem as concentrações máximas determinadas pretendendo 

mostrar a sensibilidade de cada bioindicador aos metais vestigiais e a facilidade 

com que esses metais são absorvidos. A tabela IV resume a percentagem de 

ocorrências para cada uma das simbologias usadas para definir gamas de 

concentração nos bioindicadores. Verifica-se que em geral os bioindicadores 

conseguem ser bastante sensíveis aos metais vestigiais com a excepção dos 

mexilhões, organismo no qual as concentrações nos tecidos são relativamente 

baixas. A Tabela V permite uma análise da percentagem de ocorrência da 

simbologia usada para definir gamas de concentração para os metais vestigiais. 
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Verifica-se que os metais são em geral bem acumulados constituindo excepção 

o Cr, o Hg, o Co e a Ag. O Se apresenta também uma baixa concentração nos 

tecidos, no entanto, foi contabilizado apenas um estudo envolvendo este metal 

e logo não se pode estabelecer uma tendência. O caso do Hg, que parece ser 

em regra pouco acumulado, apresenta uma ocorrência interessante em que a 

concentração foi classificada como alta, o que significa que eventualmente 

também se pode apresentar bastante concentrado nos tecidos, pelo menos no 

caso do Mytilus edulis.   
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Tabela III – Concentrações de metais vestigiais em bioindicadores.  

 
   Metais Vestigiais  

Espécie Local País Ag As Cd Cu Cr Mn Pb Se Zn Fe Hg Co Al Ni Referencia 
 Mytilus edulis*  Baía de Tomales  EUA – –  + –  + –  + – – –   – –   +            Hunter et al, 1995 
   San Francisco  EUA – –  + – + ++  + –    + –   ++            Hunter et al, 1995 

   Baía de Mission  EUA – – + –  + – – –   – –   ++            Hunter et al, 1995 

   A11a de Kyushu  Japão –       – –           – – –      Szefer et al, 1999 
   Dorset  RU       +    + –       ++          España et al, 1998 

   Porto Phillip  Austrália       – –         ++            España et al, 1998 

   Gdansk  Polónia       –   ++     + – –          España et al, 1998 

   Corck  Irlanda       +         ++   ++        España et al, 1998 

                  
 Mytilus galloprovincialis*  La spezia  Itália       – –   – –     +   – –        España et al, 1998 

   Nápoles  Itália                     – –        España et al, 1998 

   La spezia  Itália                   ++     ++    España et al, 1998 

   Algarve  Portugal     –  + –         ++            Miguel et al, 1999 
                  
 Mytilus chilensis  Estr. de Magalhães  Chile       –   –     + + – –   +    España et al, 1998 
                  
 Perna perna  Costa do Gana  Gana                     – –        Joiris et al, 2000 
                                    
                  
 Crassostrea gigas  Kaneohe  EUA + + – – ++ + + – – – ++       –    Hunter et al, 1995 

   Helford  RU    + –  + – ++         ++            Hunter et al, 1995 

   Hiroshima  Japão   + – – ++ – –   –   ++            Hunter et al, 1995 

   Porto de Manukau  N Zelândia       ++         ++            Hunter et al, 1995 

   Rio Tamar  Austrália     ++ ++ +   ++   ++            Hunter et al, 1995 

   Sul da Tasmânia  Austrália     + ++     +   ++            Hunter et al, 1995 

   Hong Kong  China    + –  + – ++     –   ++            Hunter et al, 1995 

   Hong Kong  China   + + ++     – –   ++            Hunter et al, 1995 
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 Crassostrea virginica  Chesapeake  EUA – +  + – ++ – –   – –   ++            Hunter et al, 1995 

   Rio Savannah  EUA – – + – + – –   – –   ++            Hunter et al, 1995 

   Baía de Biscayne  EUA – – + – – + – –   – –   ++            Hunter et al, 1995 

                  
 Crassostrea iredalei  Merbok  Malásia        + –         ++            Lim, Lee  e Din, 1995 
                   
 Crassostrea belcheri  Merbok  Malásia        + –         ++            Lim, Lee  e Din, 1995 
                  
 Crassostrea irridescens  Acajutla  El Salvador       ++ +       ++          + –  Michel  e Zengel, 1998 
 Crassostrea tulipa  Costa do Gana  Gana                     – –        Joiris et al, 2000 
                  
 Crassostrea commercialis  Baía de Botanny  Austrália     + ++     +   ++            Hunter et al, 1995 

   Golfo Upper  Tailândia     – ++ – –   +   ++            Hunter et al, 1995 

   Golfo Upper  Tailândia     – ++ – –       ++            Hunter et al, 1995 

                                    
                  
 Anadara (Sinilia) sinilis  Rio Bonny  Nigéria     – +     – –   ++ ++ – –        Joiris  e Azokwu, 1999 
                                    
                  
 Balanus amphitrite  Costa de Xiamen  China     – ++   ++     ++ ++          Blackmore et al, 1998 
   Hong Kong  China     – ++         ++            Blackmore et al, 1998 

   Hong Kong  China     + ++         ++            Blackmore et al, 1998 

   Hong Kong  China     + ++   ++     ++ ++          Blackmore et al, 1998 

   Fujian  China     + ++         ++            Blackmore et al, 1998 

   Mar de Salton  EUA     + ++     +   ++ ++ +        Fialkowski  e Newman, 1998 
   Hong Kong  China + ++ + ++  + – ++ +   ++ ++   +   ++  Rainbow  e Blackmore, 2001 
                  
 Balanus improvisus  Estuário do Tamisa  RU +    + – ++   + +   ++ ++          Rainbow et al, 2002 

   Rio Tamisa  RU +   + ++   ++     ++ ++          Rainbow et al, 2002 

   Golfo de Gdansk  Polónia     + +   ++ ++   ++ ++          Rainbow et al, 2002 

   Golfo de Gdansk  Polónia     + +   ++ +   ++ ++          Rainbow et al, 2002 

   Golfo de Gdansk  Polónia     + +   ++ +   ++ ++          Rainbow et al, 2002 

   Golfo de Gdansk  Polónia     + +   ++ ++   ++ ++          Rainbow et al, 2002 

                   
 Balanus crenatus  Estuário do Tamisa  RU  + –    + – +   + +   ++ ++          Rainbow et al, 2002 
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 Tetraclita squamosa  Costa de Xiamen  China      + – +   +     ++ ++          Blackmore et al, 1998 

   Hong Kong  China      + – ++         ++            Blackmore et al, 1998 

   Hong Kong  China     + +         ++            Blackmore et al, 1998 

   Hong Kong  China      + – +   ++     ++ ++          Blackmore et al, 1998 

   Hong Kong  China      + – +   +     ++ ++          Blackmore et al, 1998 

   Fujian  China     + +         ++            Blackmore et al, 1998 

   Hong Kong  China + ++ + +  + – +  + –   ++ ++   – –   –  Rainbow  e Blackmore, 2001 
                                    
                  
 Orchestia gammarellus  Estuário do Tamisa  RU      + – +     +   ++ ++          Rainbow et al, 2002 

   Rio Restronguet  RU       ++         ++            Rainbow et al, 2002 

   Rio Restronguet  RU       ++         ++            Rainbow et al, 2002 

   Rio Restronguet  RU      + – ++         ++            Rainbow et al, 2002 

   Estuário de Clyde  RU     + +         ++            Rainbow et al, 2002 

   Estuário de Clyde  RU     – +         ++            Rainbow et al, 2002 

   Baía de Dulas  RU      + – ++         ++            Rainbow et al, 2002 

   Baía de Dulas  RU       ++         ++            Rainbow et al, 2002 

   Estuário do Gironda  França     + +         ++            Rainbow et al, 2002 

   Talmont  França     + +         ++            Rainbow et al, 2002 

   Rio Tamar  RU       ++         ++            Rainbow et al, 2002 

   Girvan  RU       +         ++            Rainbow et al, 2002 

   St. Andrews  RU       ++         ++            Rainbow et al, 2002 

   Whitehorn  RU     – ++         ++            Rainbow et al, 2002 

   Kilve  RU      + – +         ++            Rainbow et al, 2002 

                                    
                  
 Cerithium vulgatum  Baía de Larymna  Grécia     + ++ + ++     ++ ++   ++   ++  Nicolaidou e Nott, 1998 
                  
 Monodonta mutabilis  Baía de Larymna  Grécia     – ++ + +     + ++   –   +  Nicolaidou e Nott, 1998 
                                    
                  
 Cymodocea nodosa  Baía de Larymna  Grécia     – + + ++     ++ ++   +   +  Nicolaidou e Nott, 1998 
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 Fucus vesiculosus  Estuário do Tamisa  RU     – +   ++ +   ++ ++          Rainbow et al, 2002 

   Rio Restronguet  RU     – – ++   ++ +   ++ ++          Rainbow et al, 2002 

   Estuário de Fal  RU     – – ++   ++ +   ++ ++          Rainbow et al, 2002 

   Estuário de Hayle  RU     – ++   ++ +   ++ ++          Rainbow et al, 2002 

   Rio Tamar  RU     – – +   + +   ++ ++          Rainbow et al, 2002 

   Rio Looe  RU     – –  + –   + –   ++ ++          Rainbow et al, 2002 

   Rio Torridge  RU     – – +   ++ –   + ++          Rainbow et al, 2002 

   Estuário do Gironda  França      + – +         ++            Rainbow et al, 2002 

   Talmont  França     – –  + –         +            Rainbow et al, 2002 

   Estuário de Clyde  RU     – – – –         +            Rainbow et al, 2002 

   Baía de Dulas  RU     – – ++         ++            Rainbow et al, 2002 

   Baía de Dulas  RU       +   +     ++ +          Rainbow et al, 2002 

   Estreito de Menai  RU        + –   ++     ++ ++          Rainbow et al, 2002 

   Estuário de Humber  RU      + – +   ++ +   ++ ++          Rainbow et al, 2002 

   Canal de Bristol  RU     + +   +     ++ ++          Rainbow et al, 2002 

 

           
     Legenda:    

        ++  Concentrações C>100 μg g–1 (peso seco)  

       +  Concentrações 10<C<100 μg g–1 (peso seco) 

         + –  Concentrações 5<C<10 μg g–1 (peso seco) 

        –  Concentrações 2<C<5 μg g–1 (peso seco) 

        – –  Concentrações C<2 μg g-–1 (peso seco) 

           
 
 

* As espécies Mytilus edulis e Mytilus galloprovincialis são hoje considerados a mesma espécies, no entanto, na bibliografia aparecem separados e foi decidido mantê-los separados. 
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Tabela IV – Ocorrência percentual, nos bioindicadores, das cinco gamas de concentração de 

 metais. É dado especial relevo às percentagens mais altas. 

 

 Percentagem de ocorrências    
Bioindicadores  ++  +  + – – – –    

Mytilus edulis 21,6 16,2 21,6 10,8 29,7    
Mytilus galloprovincialis 30 10 10 10 40    
Mytilus chilensis 0 50 0 33,3 16,7    
Perna perna 0 0 0 0 100    
         
Crassostrea gigas 45 25 10 7,5 12,5    
Crassostrea virginica 19 23,8 4,8 9,5 42,9    
Crassostrea iredalei 50 0 50 0 0    
Crassostrea belcheri 50 0 50 0 0   Legenda: 
Crassostrea irridescens 50 25 25 0 0    
Crassostrea tulipa 0 0 0 0 100  ++ Concentrações C>100 μg g–1 (peso seco)  
Crassostrea commercialis 46,2 23,1 0 15,4 15,4  + Concentrações 10<C<100 μg g–1 (peso seco) 
        + – Concentrações 5<C<10 μg g–1 (peso seco) 
Anadara (Sinilia) sinilis 33,3 16,7 0 0 50  – Concentrações 2<C<5 μg g–1 (peso seco) 
       – – Concentrações C<2 μg g–1 (peso seco) 
Balanus amphitrite 63,9 27,8 8,3 0 0    
Balanus improvisus 56,8 40,5 2,7 0 0    
Balanus crenatus 28,6 42,9 28,6 0 0    
Tetraclita squamosa 40 37,1 17,1 2,9 2,9    
         
Orchestia gammarellus 58,5 26,8 9,8 4,9 0    
         
Cerithium vulgatum 75 25 0 0 0    
Monodonta mutabilis 25 50 25 0 0    
         
Cymodocea nodosa 25 50 25 0 0    
Fucus vesiculosus 45,2 30,1 6,8 5,5 12,3    

 

Tabela V – Ocorrência percentual, de cada metal, das cinco gamas de concentração para todos 

os bioindicadores. É dado especial relevo às percentagens mais altas. 

 

 Percentagem de ocorrências    
Metais  ++  +  + – – – –    

Ag 0 38,5 7,7 15,4 38,5    
As 15,4 53,8 30,8 0 0    
Cd 1,6 34,9 27 17,5 19    
Cu 46,3 37,8 9,8 2,4 3,7   Legenda 
Cr 0 33,3 16,7 0 50    
Mn 57,6 33,3 3 3 3  ++ Concentrações C>100 μg g–1 (peso seco) 

Pb 9,1 48,5 6,1 12,1 24,2  + Concentrações 10<C<100 μg g–1 (peso seco) 

Se 0 0 0 100 0   + – Concentrações 5<C<10 μg g–1 (peso seco) 

Zn 90,1 9,9 0 0 0  – Concentrações 2<C<5 μg g–1 (peso seco) 

Fe 94,1 2,9 0 0 2,9  – – Concentrações C<2 μg g–1 (peso seco) 

Hg 11,1 11,1 0 11,1 66,7    
Co 16,7 33,3 0 16,7 33,3    
Al 50 50 0 0 0    
Ni 33,3 33,3 16,7 16,7 0    
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 Em conclusão, a partir da análise dos dados da Tabela V, é possível 

concluir que os metais são mais facilmente acumulados pelos diferentes 

bioindicadores na seguinte ordem: Fe > Zn > Mn > Cu > As > Pb > Cd > Se > 

Cr > Hg. É difícil situar alguns metais uma vez que partilham a maior 

percentagem de ocorrência. O Al parece ser facilmente acumulado e com uma 

tendência de acumulação maior que o Ni. O Ag e o Co surgem com uma 

tendência para a fraca acumulação. No que diz respeito aos bioindicadores, a 

partir dos dados da Tabela IV, verifica-se que a tendência de acumulação 

começando naqueles que acumulam com maior facilidade é a seguinte: 

Cerithium vulgatum > Balanus amphitrite > Orchestia gammarellus > Balanus 

improvisus > Crassostrea irridescens > Crassostrea iredalei, Crassostrea 

belcheri > Crassostrea commercialis > Fucus vesiculosus > Crassostrea gigas > 

Tetraclita squamosa > Monodonta mutabilis, Cymodocea nodosa > Mytilus 

chilensis > Balanus crenatus > Mytilus edulis > Mytilus galloprovincialis > 

Crassostrea virginica > Anadara (Sinilia) sinilis > Crassostrea tulipa, Perna 

perna. Verifica-se que as cracas aparecem no topo dos melhores acumuladores 

juntamente com algumas ostras e as algas, na situação oposta surgem também 

algumas ostras, os mexilhões e o berbigão. 

  

 

 1.3 – Legislação para o controlo dos níveis de mercúrio no 

ambiente 

  

A contaminação de mercúrio nos sedimentos pode ser classificada por 

classes de acordo com a Tabela VI que resume a legislação publicada no Diário 

da República Portuguesa, II série n° 141 de 21 de Junho de 1995, pontos 4 e 5 

do artigo 6° referente à classificação de materiais dragados de acordo com o 

grau de contaminação em mercúrio (μg g–1). 

Os sedimentos da classe 1 podem ser utilizados sem normas restritivas, 

nomeadamente na alimentação de praias, enquanto que os sedimentos das 

classes 2, 3 e 4 apresentam um sucessivo incremento de normas restritivas à 

respectiva dragagem e utilização. Os sedimentos da classe 5, com 
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concentrações superiores a 10 μg g–1, não devem ser dragados; em caso 

imperativo, deverão ser tratados como resíduos industriais, sendo proibida a 

sua deposição em terra. 

 

 Tabela VI – Classificação de materiais dragados de acordo com o grau de 
 contaminação em mercúrio (μg g–1). 
 

 [Hg] (μg g–1) (seco) Caracterização 

Classe 1 <0,5 Sedimento não contaminado 
Classe 2 0,5 – 1,5 Sedimento com contaminação vestigiária 
Classe 3 1,5 – 3,0 Sedimento ligeiramente contaminado 
Classe 4 3,0 – 10 Sedimento contaminado 
Classe 5 >10 Sedimento muito contaminado 

 
 

A Directiva 2000/60/EC, publicada a 23 de Outubro de 2000, estabelece 

a política da Comunidade Europeia em relação à Água e indica as Directivas 

82/176/CEE (publicada a 1982-03-27) e 84/156/CEE (publicada a 1984-03-17) 

em termos de legislação sobre as descargas de mercúrio no meio aquático. A 

Directiva 98/83/EC estabelece como limite máximo de mercúrio na coluna de 

água o valor de 1,0 μg L–1; este valor máximo engloba a totalidade de mercúrio 

dissolvido e mercúrio particulado presente na coluna de água. A ocorrência de 

valores superiores a 1,0 μg L–1 implica a existência de risco para o ecossistema. 

A Decisão 2455/2001/EC, publicada a 20 de Novembro de 2001 em 

correcção à Directiva 2000/60/EC, classifica o mercúrio e respectivos compostos 

como substâncias perigosas prioritárias (EU number 231-106-7). Esta decisão 

realça a importância do estudo do mercúrio nos ecossistemas aquáticos e da 

quantificação da sua presença no ambiente e nos organismos. 

 O mercúrio pode atingir valores elevados num organismo mas não lhe 

são atribuídas quaisquer funções em processos metabólicos (Wiener and Spry, 

1996). A acção do mercúrio no organismo pode ser fortemente tóxica (Langford 

e Femer, 1999) podendo provocar efeitos nocivos na saúde pública. A dose 

máxima semanal de mercúrio total considerada tolerável por um ser humano é 

de 0,005 μg g–1 da massa corpórea, enquanto que para o metilmercúrio essa 

dose é de 0,0033 μg g–1 (WHO, 1996). Para uma pessoa mediana (cerca de 60 
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kg) a ingestão semanal tolerável seria de 300 μg de mercúrio total, desde que 

não ultrapassasse os 200 μg de metilmercúrio. O risco é particularmente 

elevado na ingestão de peixe contaminado onde a quase totalidade de mercúrio 

se apresenta na forma orgânica (Bloom, 1992). A legislação comunitária, 

regulamento (EC) 78/2005, estabelece como limite máximo de mercúrio total 

nas partes comestíveis o valor de 0,5 μg g–1 (peso fresco); enquanto que para 

as espécies "alvo de classificação especial" (alínea c) do anexo ao Regulamento 

(EC) 221/2002), o valor limite é de 1,0 μg g–1. Um consumo semanal de 200 g 

de peixe com uma concentração de mercúrio (essencialmente metilmercúrio) de 

0,5 μg g–1 resultaria numa ingestão de 100 μg de mercúrio ou seja metade da 

dose semanal tolerável; no entanto, a ingestão de 200 g de um peixe com 1,0 

μg g–1 representaria já uma ingestão de 200 μg de mercúrio, valor que 

corresponderia à ingestão semanal de metilmercúrio tolerável para uma pessoa 

mediana mas que seria aceitável se o peixe pertencesse a uma espécie 

abrangida pelo citado anexo. A legislação, permitindo o consumo de peixe com 

concentrações de mercúrio até 1,0 μg g–1 para as citadas espécies, deveria 

contemplar limitações mais restritivas em relação à quantidade de peixe 

consumível pertencente a esses grupos taxonómicos, de forma a minimizar 

riscos de contaminação para a saúde pública. Alguns grupos populacionais (com 

elevado consumo de peixe) podem apresentar concentrações de metilmercúrio 

no sangue com cerca de 200 μg L–1 (correspondente a 50 μg g–1 no cabelo) 

(WHO, 1990).  

 Na última década, a legislação que estabelece os limites de mercúrio nos 

alimentos sofreu alguma reformulação com uma série de publicações, com 

sucessivas correcções e revogações, com inclusão e retirada de algumas 

espécies de peixes “alvo de classificação especial” (secção 3 do Anexo I do 

Regulamento (EC) 466/2001).  

 

 

 

 



 30

 1.4 – Características do organismo em estudo e tamanhos 

mínimos para captura 

 

 Os moluscos bivalves possuem as características fisiológicas que os 

tornam bons organismos bioindicadores (Byrne and O’Halloran, 2001). Na 

maioria dos casos, são bons acumuladores de metais pesados (Bryan et al, 

1985). 

 Diversos estudos têm sido realizados usando a Scrobicularia plana, à 

frente referida como amêijoa, para bioindicar metais pesados, nomeadamente 

na Irlanda (Byrne and O’Halloran, 1999, 2001; Ridgway et al, 2003), na 

Espanha (Ruiz and Saiz-Salinas, 1999) e no estuário do rio Mira em Portugal 

(Costa et al, 2001). 

 A amêijoa alimenta-se através de um sifão que perscruta continuamente 

a superfície do sedimento filtrando os detritos depositados nessa interface e 

ingerindo a matéria particulada suspensa (Byrne and O’Halloran, 1999; Essink 

et al, 1991). A amêijoa é uma espécie de vida longa que habita nos sedimentos 

intertidais dos ecossistemas estuarinos (primeiros 40 cm) (Verdelhos et al, 

2000) e encontra-se distribuída desde a Noruega até ao Senegal (Byrne and 

O’Halloran, 1999). Resiste a grandes variações de salinidade entre 4 e 30‰ 

(Essink et al, 1991). Este organismo reproduz-se uma vez por ano e numa fase 

inicial planctónica desloca-se ao sabor das correntes. À medida que cresce e se 

torna mais pesada deposita-se na superfície dos sedimentos por acção da 

gravidade (recrutamento bentónico). 

 O tamanho mínimo legal para captura de amêijoa é de 25 mm de acordo 

com o estabelecido na Portaria nº 27/2001 de 15 de Janeiro de 2001, alterada 

em 1 de Outubro de 2004 pela portaria nº 1266/2004 do Ministério da 

Agricultura, Pescas e Florestas e rectificado pela Declaração de rectificação nº 

99/2004, publicada no Diário da República nº 264 de 10 de Novembro de 2004 

conforme explicita a Tabela VII. 

 A grande desvantagem da utilização da amêijoa como bioindicador é o 

intenso trabalho de campo necessário para a sua recolha, sendo portanto, difícil 

conseguir um elevado número de indivíduos (Byrne and O’Halloran, 2001). Não 
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são conhecidos estudos que demonstrem as estratégias de acumulação de 

mercúrio total e de mercúrio metilado da amêijoa. 

 

 Tabela VII – Legislação publicada desde 1987 referente aos tamanhos e massas 

mínimas para captura de peixes, crustáceos e moluscos. 

Legislação Data Observações 

Decreto Regulamentar nº 43/87 1987-07-17 Prevê o tamanho mínimo de captura de peixes, crustáceos e 

moluscos (Artº 48). 

Decreto Regulamentar nº 7/2000 2000-05-30 Publicação DR 1ª Série nº 232 de 2004-10-01 

Portaria nº 27/2001 2001-01-15 Fixa os tamanhos mínimos de captura de peixes, crustáceos e 

moluscos de acordo com o previsto no Decreto Regulamentar nº 

43/87. 

Portaria nº 1266/2004 2004-10-01 Altera a Portaria nº 27/2001. 

Declaração de rectificação nº 99/2004 2004-11-10 Rectifica a portaria 1266/2004 (Publicação DR nº 264 Série I-B) 

 

 Em face do acima exposto, os objectivos específicos do presente trabalho 

são: 

 

1) Determinação dos teores de mercúrio total nos sedimentos, águas, matéria 

particulada suspensa (SPM) e tecidos de amêijoa ao longo de um gradiente de 

contaminação com mercúrio de um sistema aquático. 

 

2) Determinação do teor de mercúrio orgânico nos tecidos de amêijoa ao longo 

de um gradiente de contaminação com mercúrio. 

 

3) Determinação da taxa de acumulação anual de mercúrio na amêijoa em 

locais expostos a diferentes graus de contaminação ambiental. 

 

4) Prever as concentrações máximas de mercúrio nos sedimentos, águas, SPM 

e coluna de água que conduzem às concentrações máximas permitidas para a 

amêijoa que atingiu o tamanho admissível de captura.       
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2 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 

 2.1 – Descrição sumária dos locais de estudo: Ria de Aveiro e 

Estuário do Mondego 

 

 

 Apesar de conhecida como “ria”, a costa de Aveiro é muito diferente das 

vulgares costas de ria, quer no que se refere à forma quer no que se refere à 

origem. Ao contrário do que acontece nas “verdadeiras” rias, como as galegas, 

a costa de Aveiro é baixa e resulta do assoreamento conjunto dos rios e do mar 

numa antiga reentrância do litoral. Os materiais arrancados do litoral rochoso a 

norte foram depositados no local onde hoje se encontra a ria, pelas correntes 

marítimas de sentido norte-sul, simultaneamente os rios Antuã e sobretudo 

Vouga também depositaram no mesmo local os respectivos sedimentos 

(Carvalho and Araújo, 2003). O resultado da deposição do material sedimentar 

foi a formação de uma espessa restinga ou cordão arenoso que selou a região 

numa laguna, formando um delta interior com quatro braços principais onde 

desaguam linhas de água. Por estas razões, o termo científico que caracteriza 

este tipo de costa é o haff-delta e não ria como é comummente designado 

(Rodrigues and Barata, 2003). Em 1808 foi construída uma barra fixada por 

dois molhes, com 1,3 Km de comprimento, 350 m de largura e 20 m de 

profundidade entre as povoações da Barra e de S. Jacinto. A barra faz a ligação 

da laguna ao Oceano Atlântico permitindo a passagem de navios e a existência 

de um porto comercial. 

 A Ria de Aveiro (Figura 3) tem como coordenadas geográficas do ponto 
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central 40º 40’ 57’’ N e 8º 41’ 37’’ O, estende-se ao longo de cerca de 45 Km 

num eixo norte-sul a largura máxima (entendida como a perpendicular ao eixo 

de maior dimensão da superfície lagunar) é de cerca de 10 quilómetros e situa-

se entre o Bico do Muranzel e o Largo do Laranjo (Barrosa, 1985; Oliveira, 

1987). Possui uma área de cerca de 47 Km2 em preia-mar e de 43 Km2 em 

baixa-mar (Pereira, 1997; Barrosa, 1985). As profundidades situam-se entre 0 e 

20 m, sendo frequentes as zonas pouco profundas (inferiores a 1 m) com 

pouco declive originando zonas intertidais de grande extensão que ficam a 

descoberto em baixa-mar e alternam com áreas submersas, mesmo em 

situações de baixa-mar de marés vivas. Na zona da embocadura, a amplitude 

das marés mortas é de cerca de 1 metro enquanto que a amplitude das marés 

vivas é de cerca de 3 metros (APA, 2002). 

 O volume de água que entra na laguna em cada fluxo de maré oscila 

entre 25 milhões de m3 (numa maré morta com cerca de 1m de amplitude) e 

90 milhões de m3 (numa maré viva com cerca de 3 metros de amplitude), 

correspondendo a um caudal de 2000 a 6000 m3 s–1 na zona da embocadura 

(Barrosa, 1985; Silva, 1994). Numa maré média, o volume de água 

movimentado na barra é de cerca de 83 milhões de m3 (Silva, 1994), 

relativamente mais elevado que o valor de 3 milhões de m3 correspondente ao 

volume médio de água doce proveniente dos tributários fluviais (Silva, 1994). O 

volume mínimo de água que permanece na laguna é de cerca de 70 milhões de 

m3 (Barrosa, 1985) e os principais cursos de água doce são o rio Vouga e o 

Antuã, cujos caudais (no seu conjunto) podem variar entre 3 e 60 m3 s–1 mas 

em períodos de cheia podem atingir valores superiores a 800 m3 s–1 (Barrosa, 

1985). 

 A Ria de Aveiro é composta por quatro canais principais sendo os dois 

maiores o canal de Ovar (25 Km) com orientação para nordeste, que é o mais 

extenso e profundo, e para sudoeste o canal de Mira (14 Km). Os dois canais 

mais pequenos são os da Murtosa (8 Km) com orientação para leste e o de 

Ílhavo (7 Km) com orientação para sul (Monterroso, 2004).  

 A área da Ria de Aveiro escolhida para amostragem é um local 

reconhecidamente contaminado com mercúrio situado no canal da Murtosa e 
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conhecido como Largo do Laranjo (Figura 3). Neste local desaguam várias 

linhas de água salientando-se o rio Antuã como o tributário mais importante e o 

esteiro de Estarreja como a principal fonte de contaminação.  

 Durante cerca de quarenta anos, até meados da década de noventa, o 

esteiro de Estarreja recebeu um efluente contaminado com mercúrio inorgânico 

proveniente do complexo químico de Estarreja e descarregou-o por sua vez no 

Largo do Laranjo (Pereira, 1996; Pereira et al, 1998a; Ramalhosa et al, 2001).   

 A contaminação com mercúrio da Ria de Aveiro tem sido salientada em 

vários estudos (Hall et al, 1985; Lima, 1986; Lucas et al, 1986; Pereira et al, 

1995, 1997, 1998a; Abreu, 1997; Pereira, 1997; Abreu et al, 2000a, 2000b; 

Válega, 2002; Monterroso et al, 2003) sendo proveniente da descarga de um 

efluente industrial contaminado com mercúrio inorgânico de uma fábrica de 

cloro e soda cáustica, situada no complexo industrial de Estarreja (Hall et al, 

1985; Pereira, 1997; Ramalhosa et al, 2001). Uma estimativa recente aponta 

para que cerca de 90% das 27 toneladas de metal acumuladas nas zonas mais 

contaminadas da Ria se encontram no Largo do Laranjo (Pereira et al, 1997), 

sendo necessárias dezenas de anos para que o ecossistema possa recuperar 

(Pereira et al, 1998b; Abreu et al, 1998). 

Os teores de mercúrio nos sedimentos superficiais próximos da descarga 

do efluente industrial atingiram valores com cerca de 850 μg g–1 (Hall et al, 

1985), diminuindo substancialmente na zona do Laranjo para cerca de 5 μg g–1 

(Hall et al, 1985; Pereira, 1997) e apresentando um decréscimo progressivo 

para as regiões mais afastadas, com valores inferiores a 1 μg g–1 (Pereira, 

1997; Ramalhosa, 2002). Na coluna de água, as concentrações de mercúrio 

obtidas (Ramalhosa, 2002) são geralmente inferiores ao valor indicado pela 

Directiva 98/83/EC como limite máximo (1,0 μg L–1), apenas com algumas 

excepções junto à zona de entrada do contaminante no Largo do Laranjo 

(Pereira, 1997). 

 Em relação à contaminação nos organismos, as concentrações de mercúrio 

em enguias (1,6 μg g–1, peso fresco) e solhas (5,6 μg g–1, peso fresco) 

capturadas no Largo do Laranjo indicaram teores de mercúrio elevados, 

enquanto que solhas capturadas em locais mais afastados apresentaram 
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concentrações inferiores a 1,0 μg g–1, peso fresco) (Lucas et al 1986). A 

contaminação com mercúrio nos organismos tem revelado uma diminuição da 

acumulação de mercúrio com o afastamento à principal fonte antropogénica 

(Abreu et al, 2000c; Pato et al, 2003)  e os dados obtidos no âmbito do 

presente trabalho confirmam esta tendência. 

 O Rio Mondego a cerca de 7 Km da foz divide-se em dois braços distintos 

que envolvem a ilha da Murraceira, voltando a unir-se a 1 Km da foz (Pardal et 

al, 2000; Verdelhos, 2003). Trata-se de um pequeno estuário temperado que 

mostra sintomas de eutrofização que resultam num empobrecimento da 

qualidade ambiental (Pardal et al, 2004). Esta eutrofização é especialmente 

importante no braço sul pois devido ao seu assoreamento, é caracterizado por 

um regime hidrodinâmico mais calmo. Desde 1998, a ligação entre os dois 

braços foi parcialmente restabelecida ocorrendo troca de massas de água 

durante a preia-mar (Cardoso et al, 2005). O estuário do rio Mondego é 

reconhecidamente isento de contaminação por metais pesados (Vale et al, 

2001) e os valores determinados em sedimentos e em matéria particulada 

suspensa em estudos anteriores permitem usar este estuário como uma 

referência para o presente estudo. 

 

 

 2.2 – Identificação dos locais de amostragem 

 

 A escolha das estações de amostragem pretendeu respeitar um 

gradiente conhecido de concentrações de mercúrio nas águas e nos sedimentos 

no interior do Largo do Laranjo a partir do ponto de entrada do efluente 

contaminado com mercúrio. Esses pontos foram denominados, A1, A2 e A4 por 

ordem decrescente das concentrações de mercúrio. Outra estação de 

amostragem foi escolhida mais a jusante do Laranjo, a denominação atribuída a 

estação foi A5 e situa-se no Cais do Chegado na margem sul do Canal da 

Murtosa (Figura 4). 
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 Figura 3 – Imagem da Ria de Aveiro obtida a partir de um mosaico de imagens do 

 satélite Landsat 5 (IGEO, 2005) com identificação do Largo do Laranjo e do local do 

 braço de Ílhavo onde foi colhida a amostra de referência “A11”. 

 

 Como referências foram usados dois locais reconhecidamente isentos de 

contaminação directa com mercúrio. O canal de Ílhavo da Ria de Aveiro e o 

braço sul do estuário do Mondego na Figueira da Foz (Figura 5).  

 Os ecossistemas da Ria de Aveiro e do estuário do Mondego distam 

cerca de 60 Km possuindo genericamente as mesmas características climáticas 

(interface entre um clima mediterrânico e Atlântico), que se caracterizam por 

Verões quentes e secos e Invernos frios e chuvosos. A proximidade geográfica 

e as semelhanças em termos ambientais não possibilitam a existência de 

diferenças nos parâmetros biológicos da amêijoa, nomeadamente no que diz 

respeito ao tempo de vida, época de reprodução, estrutura populacional, taxa 

de crescimento etc. Este facto é importante pois permite uma comparação 

directa dos dados obtidos no estuário do Mondego e na Ria de Aveiro. 
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 Figura 4 – Imagem do Largo do Laranjo obtida a partir de um mosaico de imagens do 

 satélite Landsat 5 (IGEO, 2005) com identificação posição das estações de 

 amostragem. 

 

 
 Figura 5 – Imagem do Estuário do Mondego obtida a partir de um mosaico de 

 imagens do satélite Landsat 5 (IGEO, 2005) com identificação do Braço Sul e do local 

 onde foi colhida a amostra de referência “A15”. 
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 2.3 – Estratégia de amostragem e métodos de colheita 

 

 As amostras para este trabalho foram recolhidas em campanhas de 

amostragem efectuadas nos locais contaminados em Outubro e Novembro de 

2003 e nos locais de referência em Julho 2004. Foram recolhidas amostras de 

sedimento, água e amêijoas. As amêijoas foram divididas em 5 classes de 

acordo com o respectivo tamanho. Cada classe considerada tem um 

comprimento de 1 cm e corresponde a uma classe etária. Desprezou-se a fase 

planctónica que foi assumida como o tamanho zero. 

 A colheita de amêijoas das três classes maiores foi feita à mão e das 

classes menores foi feita transferindo sedimento para dentro de um saco de 

rede com uma malha de 1 mm. Os sedimentos foram lavados por agitação em 

água e tríadas as amêijoas das classes de tamanho menor.  

A recolha de água e matéria particulada em suspensão (>0,45 μm) foi 

efectuada por colheita manual de cerca 10 litros de amostra da coluna de água, 

imergindo dois recipientes (de 5 litros de capacidade cada) a uma profundidade 

de cerca de 30 cm. Durante os momentos de amostragem foi evitada a recolha 

de água proveniente da película superficial da coluna de água. Os frascos, 

completamente cheios, foram armazenados em malas térmicas e levados para o 

laboratório sendo as amostras processadas imediatamente após chegada ao 

laboratório. 

Os sedimentos superficiais foram recolhidos à mão sendo considerados 

os primeiros 10 cm da camada superficial. As amostras dos sedimentos 

superficiais foram acondicionadas em sacos de polietileno descontaminados e 

foram mantidas refrigeradas em malas térmicas durante o transporte para o 

laboratório. 

 O parâmetro físico-químico determinado in situ em todas as estações de 

amostragem foi a salinidade. O equipamento de campo, usado na obtenção dos 

dados, foi calibrado antes de cada amostragem, sendo utilizados padrões 

comerciais. As medições foram efectuadas a cerca de 30 cm da superfície da 
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coluna de água.  

 

 

 2.4 – Lavagem do material, qualidade dos reagentes e 

equipamento utilizado. 

 

 A análise de mercúrio em concentrações muito baixas, como por 

exemplo em águas, pode trazer problemas de contaminação ou de perda. As 

perdas são devidas à natureza volátil do mercúrio e a processos de adsorção do 

mercúrio às paredes do material de armazenamento (Válega, 2003). 

 Para a análise do mercúrio nas águas e nos sedimentos, recomenda-se 

que a preparação do material para recolha de amostras comece por uma 

lavagem prévia com água corrente. A segunda fase consiste na imersão do 

material numa solução de detergente a 10% (Decon 90) durante um período de 

24 horas. A terceira fase começa com a passagem do material por água 

destilada e nova imersão durante 24 horas mas agora numa solução de ácido 

nítrico (HNO3) a 25% (v/v). Na quarta e última fase, o material é novamente 

lavado com água destilada, seco em estufa e guardado em sacos de polietileno 

(Pereira, 1996). 

 Após esta preparação prévia de lavagem do material, cada um dos 

processos de análise desenvolveu-se de acordo com a especificidade da matriz 

das amostras. 

 O equipamento utilizado ao longo das diversas fases de trabalho 

laboratorial encontra-se sucintamente descrito na Tabela VIII. Para evitar 

contaminações, em todo o trabalho laboratorial foram utilizados reagentes de 

qualidade analítica, “livres de mercúrio” e as soluções preparadas com água 

ultra pura. 
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 Tabela VIII – Equipamento utilizado no laboratório. 

 

Equipamento Marca Modelo 

Balança analítica Mettler AE 200 

Destilador GFL 2008 

Espectrofotómetro de absorção atómica com combustão Leco AMA-254 

Espectrofotómetro de fluorescência atómica PSA Merlin 10.023 

com sistema de análise de mercúrio com vapor frio PSA Merlin 10.003 

Estufa Heraeus -- 

Liofilizador B. B. Christ Alpha 1-4 

Salinómetro WTW LF196 

Separador granulométrico de partículas de sedimento (via húmida) -- -- 

Sistema de produção de água ultrapura Milli-Q Plus 185 

 

  

 

 2.5 – Preparação das amostras 
 
 
 Depois de recolhidas, as amêijoas ainda vivas, foram deixadas em água 

trazida do local de amostragem. Este procedimento serve para que se processe 

depuração de forma a haver libertação dos sedimentos e outros materiais que 

se encontram no tubo digestivo das amêijoas. Numa segunda fase foram 

medidas e separadas em classes de tamanho, e sempre que possível, 

guardaram-se 7 indivíduos de cada classe para posterior análise do teor de 

mercúrio. Os indivíduos escolhidos foram medidos, pesados com e sem concha, 

envolvidos em papel de alumínio e liofilizados. Antes da determinação do teor 

de mercúrio total, os tecidos secos foram novamente pesados, para avaliação 

do seu teor em humidade. 

No que respeita à água, a determinação de mercúrio dissolvido e 

mercúrio particulado foi efectuada após separação das duas fracções (dissolvida 

e particulada) por filtração das amostras da coluna de água em membranas de 

0,45 μm de porosidade e 47 mm de diâmetro, previamente secas e pesadas. 

Após filtração, a fracção dissolvida foi acidificada para pH <2 com HNO3 
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(conc.), guardada em frascos de vidro e mantida refrigerada (4 °C) até análise. 

A fracção particulada (retida nos filtros) foi colocada na estufa a 60°C até 

atingir peso constante (cerca de 12 horas).  

Na determinação de mercúrio particulado e do mercúrio dissolvido foi 

utilizado um procedimento de espectrometria de fluorescência atómica com 

vapor frio. O processamento das amostras de SPM é o seguinte: os filtros são 

digeridos em 50 mL de HNO3 a 4 mol L-1 com aquecimento em banho de areia 

a 60-70ºC durante 3 horas após permanência à temperatura ambiente durante 

a noite (Hall et al, 1985). Depois da digestão, as amostras são colocadas num 

balão volumétrico de 50 mL sendo o volume aferido com HNO3 1,5% (p.a.). 

 As amostras de sedimento foram secas numa estufa a 60ºC até peso 

constante. Após a secagem, as amostras foram peneiradas numa rede de 

malha de 1 mm antes de serem etiquetadas e armazenadas. 

 

 

 2.6 – Métodos de análise 

 

 A determinação do teor de mercúrio total nas amêijoas e nas amostras 

de sedimentos foi efectuada num aparelho LECO, Advanced Mercury Analyser 

AMA-254. A decomposição térmica e análise de mercúrio por 

espectrofotometria de absorção atómica efectuada por este equipamento é uma 

metodologia que simplifica o processo de análise de mercúrio total, ao substituir 

toda a fase delicada de digestão da amostra (Hintelman, 1999) por uma 

decomposição térmica minimizando as interferências de matriz (Costley et al, 

2000). A Figura 6 apresenta um esquema simplificado da metodologia aplicada. 

As amostras liofilizadas (10 - 100 mg) foram rigorosamente pesadas, colocadas 

directamente na barca de níquel do equipamento e introduzidas 

automaticamente num tubo de quartzo, onde ocorre uma desidratação seguida 

de combustão a 750°C, proporcionada por um fluxo (200 mL min–1) de oxigénio 

ultrapuro (Costley et al, 2000). Os gases resultantes da combustão (óxidos de 

azoto e de enxofre, assim como halogéneos) são removidos num "segundo" 

forno a 550 °C (Costley et al, 2000), numa coluna formada por uma mistura 
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catalítica à base de Mn3O4 e CaO. O vapor de mercúrio produzido é “apanhado” 

na superfície de uma amálgama de ouro que depois de aquecida a 900ºC o 

liberta quantitativamente e ao passar no percurso óptico de uma lâmpada de 

mercúrio é determinado por espectrometria de absorção atómica usando 

radiação de 253,6 nm e um detector de silício (Hall and Pelchat, 1997; Costley 

et al, 2000). A Tabela IX apresenta as condições usadas na determinação de 

mercúrio no espectrofotómetro de absorção atómica Leco, AMA-254.  

 

 
 
 Figura 6 – Representação esquemática da metodologia utilizada no equipamento 

 Leco AMA-254 para a determinação de mercúrio. 

 

 A metodologia permite uma rápida quantificação de mercúrio numa 

amostra (um tempo geralmente inferior a 5 minutos) e o equipamento não 

necessita de uma calibração diária. A avaliação da precisão do equipamento foi 

efectuada pela análise periódica de materiais de referência TORT-2 

(Hepatopâncreas de lagosta) e NIST-2976 (Tecido de bivalve) introduzidos no 

início, durante e no final do processamento de cada conjunto de três 

determinações. No entanto, a metodologia é condicionada pela baixa 

capacidade da barca que torna impraticável a análise de matrizes de amostras 

pouco densas e com baixo teor de mercúrio. Para os sedimentos, o protocolo 

utilizado é igual ao adoptado para a determinação do mercúrio total dos tecidos 

de amêijoa tendo a avaliação da precisão sido efectuada com materiais de 

referência MESS-2 (Sedimento marinho) e IAEA-356 (Sedimento marinho 

poluído) introduzidos no início, durante e no final do processamento de cada 

conjunto de três determinações. 
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 Tabela IX – Condições usadas na determinação de mercúrio com o espectrofotómetro 

 de absorção atómica LECO, AMA-254. 

Solução padrão de Hg (sol. “mãe”)  1000 mg L–1   
Solução padrão de Hg (sol. de diluição intermédia) 50 mg L–1   
Concentração de Hg dos padrões (ng/100 μL) 5 10 15 20 30
 35 40 50 100 200
 300 400 500  
Solução de diluição HNO3  2%   
Caudal de oxigénio 200 mL min–1   
Temperaturas:     

     Temperatura de desidratação da amostra 120 ºC   
     Temperatura de decomposição da amostra 750-800 ºC   
     Temperatura do catalisador 550 ºC   
     Temperatura da câmara da amálgama 120 ºC   
     Temperatura da amálgama durante o aquecimento 900 ºC   
     Temperatura das câmaras de leitura 120 ºC   
Tempos:     

     Tempo de secagem para amostra sólida 10 s   
     Tempo de secagem para amostra líquida 70 s   
     Tempo de decomposição 150 s   
     Tempo de espera do sinal 45 s   
     Tempo de leitura 56 s   

 

 

 A determinação do teor de mercúrio orgânico nas amêijoas foi feita 

isolando os compostos orgânicos de mercúrio com uma mistura ácida de 

brometo de potássio e sulfato de cobre. A Figura 7 apresenta um esquema da 

metodologia utilizada para a determinação de mercúrio orgânico nos tecidos 

biológicos. A amostra de tecido de amêijoa liofilizado é pesada rigorosamente 

(200 a 500 mg) e colocada em tubo de centrífuga. O processo de digestão da 

amostra é iniciado com a adição de 5 mL de KBr (18%) em H2SO4 (5%), 

seguido de 1 mL de CuS04 (1 mol L-1). Os tubos são fechados hermeticamente 

e colocados a 25ºC durante 15 minutos. Posteriormente adiciona-se 5mL de 

tolueno (C7H8) e agita-se vigorosamente durante 15 minutos, seguido de 

centrifugação a 4000 rpm durante 15 minutos. Extrai-se a fracção orgânica e 

repete-se a fase de extracção com adição, à fracção aquosa residual, de 5mL 

de tolueno, seguida de nova agitação vigorosa durante 15 minutos e posterior 

centrifugação a 4000 rpm durante 15 minutos. Considera-se a totalidade da 

fracção orgânica obtida e adiciona-se 5 mL de uma solução com concentração 

0,002 mol L-1 em tiossulfato de sódio (Na2S203) para extrair o mercúrio orgânico 

de volta a uma fase aquosa (Válega, 2006). A análise foi feita com 200 a 500 
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μL de solução aquosa contendo os compostos orgânicos de mercúrio e 

utilizando a mesma técnica de espectrometria de absorção atómica usada para 

determinação do mercúrio total, ou seja, a quantificação do mercúrio orgânico 

foi efectuada directamente a partir da solução aquosa. Esta acção simplifica o 

tratamento da amostra, evitando-se subsequentes etapas de extracção e 

isolamento do mercúrio para posterior determinação, minimizando as 

possibilidades de contaminação da amostra e os riscos de exposição do 

operador. 

 

 
 
 Figura 7 – Representação esquemática da metodologia utilizada no tratamento das 

 amostras para determinação e quantificação do mercúrio orgânico nos tecidos das 

 amêijoas. 
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A possibilidade de quantificar mercúrio em volumes de amostra 

superiores a 100 - 200 μL, além de um acréscimo de 70 s por cada 100 μL de 

solução, está limitada pela reduzida capacidade máxima da barca e torna-se 

pouco viável para soluções com concentrações de mercúrio inferiores a 25 μg L–

1. 

As determinações de mercúrio na água e na matéria particulada em 

suspensão foram feitas por espectrometria de fluorescência atómica com vapor 

frio (CV-AFS). É utilizado como redutor o cloreto estanoso (SnCl2 a 2% (m/v) 

em HCl a 10% (m/v)) que é aspirado e misturado com a amostra originando a 

seguinte reacção química:  
+++ +⎯→⎯+ 4022 SnHgSnHg  

O mercúrio elementar formado possui uma elevada pressão de vapor e 

por isso pode ser facilmente removido da solução fazendo nela borbulhar um 

gás inerte como o árgon. Os produtos gasosos resultantes, incluindo o vapor de 

mercúrio, são arrastados da célula separadora gás-líquido e conduzidos a uma 

coluna de secagem onde é separado algum vapor de água que tenha sido 

arrastado da solução. Esta coluna é constituída por material absorvente e seco 

com Ar K. No passo final do processo de análise, o vapor de mercúrio chega à 

célula do detector de fluorescência atómica que consiste num tubo de quartzo 

percorrido simultaneamente pela radiação electromagnética com comprimento 

de onda de 253,7 nm e pelo vapor de mercúrio (Ramalhosa, 2002). Para evitar 

condensações de vapores no interior do tubo de quartzo, a sua temperatura è 

mantida a cerca de 200ºC. O princípio básico deste tipo de análise é a detecção 

da energia radiante emitida perpendicularmente à fonte de luz incidente. O 

sinal medido é comparado com o sinal de uma solução de “branco” constituído 

por água ultra pura. A Figura 8 mostra um esquema simplificado do método de 

análise de mercúrio por CV-AFS. 

Nesta técnica, quando a amostra é tratada apenas por acidificação, 

determinam-se as espécies reactivas inorgânicas de mercúrio. Nestas espécies 

incluem-se hidrocomplexos, clorocomplexos e espécies lábeis de mercúrio 

particulado coloidal (Pereira, 1996). A determinação do mercúrio total dissolvido 

nas águas por CV-AFS efectua-se depois da adição de 500 μL de uma solução 
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saturada de persulfato de potássio a 50 mL de água de amostra filtrada e 

irradiada durante 30 minutos com uma lâmpada UV (1000W). Após a 

irradiação, o excesso de oxidante é reduzido com 40 μL de solução de 

hidroxilamina a 12% (m/v) (Coelho et al, 2005). 

Na Tabela X são apresentadas as condições usadas na determinação de 

mercúrio no espectrofotómetro de fluorescência atómica. A metodologia 

permite quantificar mercúrio em quantidades vestigiais, na ordem dos 

nanogramas por litro, exigindo a leitura de volumes de amostra de cerca de 5 

mL.  

Tabela X – Condições usadas na determinação de mercúrio com o espectrofotómetro 

 de fluorescência atómica. 

Solução padrão de Hg (sol. “mãe”)  1000 mg L–1    

Solução padrão de Hg (sol. de diluição intermédia) 50 mg L–1   
Solução de diluição HNO3  2%  “Hg free” 
Caudal de amostras e de padrões 7 mL min–1   
Caudal de água (Milli-Q) 7 mL min–1   
Caudal do redutor 3 mL min–1   
Caudal do gás de transporte 300 mL min–1   
Caudal do gás de protecção 300 mL min–1   
Caudal do ar K 2500 mL min–1   
Tempo de condicionamento 20 s   
Tempo de chegada do sinal 30 s   
Tempo de leitura 30 s   
Tempo de limpeza 60 s    

 

 
 Figura 8 – Esquema simplificado do método de espectrometria de fluorescência atómica 

com vapor frio (CV-AFS) utilizado para determinar o mercúrio total nas águas e SPM. 
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 2.7 – Controlo de qualidade dos resultados 

 

Além da qualidade analítica dos reagentes, a qualidade dos resultados 

finais depende das metodologias utilizadas na sua obtenção e do controlo dos 

dados obtidos. 

 Com excepção da metodologia empregue no equipamento LECO, onde 

não se efectuou uma calibração diária, nas restantes quantificações de mercúrio 

foi efectuada, em cada momento de análise, uma curva de calibração com uma 

gama de pelo menos cinco padrões. Os padrões foram introduzidos no início de 

cada análise (um mínimo de dois conjuntos), e intercalados com as amostras 

durante o processo, numa relação não inferior a 1:3. A repetibilidade do 

processo de análise foi avaliada com a colocação mínima de 3 padrões de cada 

gama ao longo do processo de análise. Sempre que a determinação de um dos 

padrões de controlo indicava um sinal com um coeficiente de variação superior 

a 10%, o processo de análise era interrompido e apenas eram consideradas as 

determinações efectuadas antes da leitura do último padrão "validado". No final 

de cada etapa do processo de análise todas as leituras validadas dos padrões 

foram consideradas para a curva de calibração. 

O limite de detecção é a menor concentração de analito capaz de 

produzir um sinal instrumental significativamente diferente do sinal instrumental 

da linha de base do aparelho ou do sinal do branco (Miller and Miller, 2000). 

Nos equipamentos (AMA-254 e PSA Merlin 10.023 + PSA Merlin 10.003) 

utilizados neste estudo na determinação de mercúrio não foi possível distinguir 

o sinal analítico do branco do sinal registado pela flutuação da linha de base. 

Por este motivo, o limite de detecção foi estimado com base nas curvas de 

calibração (Miller and Miller, 2000). O valor do sinal do branco foi estimado pela 

ordenada na origem (a) e o desvio do sinal do branco foi substituído pelo 

desvio padrão dos resíduos (Sy/x), sendo o limite de detecção (LD) calculado 

pela seguinte expressão (Miller and Miller, 2000): 
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A Tabela XI apresenta a gama do limite de detecção das técnicas 

analíticas usadas neste trabalho na determinação de mercúrio. 

 

 Tabela XI – Limites de detecção das técnicas analíticas para a determinação de 

 mercúrio, com base nas curvas de calibração (CV-AFS) e de acordo com o fabricante 

 (AAS - Decomposição térmica). 

Equipamento Limite de detecção 

Leco AMA-254 4,0 ng
PSA Merlin 10.023 + PSA Merlin 10.003 1,4 – 7,4 ng L–1 

 

As gamas dos limites de detecção obtidas possibilitaram a determinação 

de mercúrio em concentrações vestigiais nas amostras em estudo. 

Uma das medidas de controlo e de garantia da qualidade da metodologia 

aplicada é a utilização de materiais de referência (Horvat, 1999). Na validação 

dos métodos de digestão e de determinação de mercúrio, devem ser utilizados 

materiais de referência como medida de controlo e de garantia da qualidade da 

metodologia aplicada (Quevauviller,2000). A validação dos resultados 

apresentados neste estudo foi obtida pela utilização de materiais de referência 

com valores de certificados. Na Tabela XII apresentam-se os materiais de 

referência utilizados neste estudo, indicando os respectivos valores certificados 

e os valores obtidos na análise e quantificação do mercúrio. Os valores obtidos 

não são significativamente diferentes dos valores certificados (P=0,05), a única 

excepção é o sedimento marinho MESS-2. 
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 Tabela XII – Materiais de referência com valores certificados e respectivos valores 

 obtidos para o mercúrio. 

 IAEA-356 

Sedimento 

marinho 

poluído 

MESS-2 

Sedimento 

marinho 

 

TORT-2 

Hepatopâncreas de lagosta 

NIST-2976 

Tecido de 

bivalve 

 Hg total 

(μg g–1) 

Hg total 

(μg g–1) 

Hg total 

(μg g–1) 

Hg orgânico 

(μg g–1) 

Hg total 

(μg g–1) 

Valor certificado 7,62 ± 0,62 0,092 ± 0,009 0,27 ± 0,03 0,27 ± 0,03 0,060 ± 0.004 
Valor obtido 7,31 ± 0,97 

n = 8 

0,074 ± 0,004 

n = 13 

0,29 ± 0,01 

N = 44 

0,30 ± 0,01 

n = 12 

0,064 ± 0,003 

n = 3 

Sendo: “n” o número de análises e “±” o intervalo de confiança com 95% de probabilidade. 

 

 Os valores da concentração de mercúrio total nas amêijoas, compostos 

por um valor médio e por um intervalo de confiança para 95% de 

probabilidade, foram obtidos a partir da análise dos tecidos de várias amêijoas 

individualmente, devendo ser encarados como um valores inter-amostra. Para o 

caso dos valores obtidos da concentração de mercúrio orgânico, incluem 

também média e intervalo de confiança para 95% de probabilidade, mas a 

análise efectuou-se a partir de uma amostra composta, devendo ser encarados 

como valores intra-amostra. 
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3 – RESULTADOS 

 

 

 

 3.1 – Salinidade da água, concentração de mercúrio total nos 

sedimentos, na matéria particulada suspensa e na água  

 

 Os valores de salinidade obtidos variam entre 35 no local de referência 

de Ílhavo e 15 no local A1, respectivamente mais longínquo e mais próximo da 

fonte de contaminação de mercúrio, conforme se pode constatar pelos dados 

apresentados na Tabela XIII. Dentro do Largo do Laranjo o valor médio de 

salinidade é de 20,6  (coeficiente de variação CV=17,7%). 

 

 Tabela XIII – Salinidade nos locais de amostragem da Ria de Aveiro e respectivas 

distâncias à fonte de contaminação de Hg. 

 

 

 

 

 

 A análise do mercúrio total nos sedimentos dos locais amostrados (Figura 

9) revelou valores nas estações de referência da Figueira da Foz e de Ílhavo 

com 0,047 e 0,27 μg g–1 (peso seco), respectivamente. No interior do Largo do 

Laranjo o valor mínimo encontrado foi de 2,4 μg g–1 (peso seco) na estação A4 

e o valor máximo de 51 μg g–1 (peso seco) na estação A1. 

 Estações de Amostragem 

 A11 A5 A4 A3 A2 A1 
Salinidade 35 25 22 21 20 15 
Distância à fonte de Hg (Km) 19,3 7,7 6,8 6,0 4,8 4,2 
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 Figura 9 – Concentração de mercúrio total (μg g-1, peso seco) nos sedimentos das 

estações de amostragem. 

 

 O teor mínimo de mercúrio total da matéria particulada suspensa (Figura 

10) é de 1,0 μg g–1 (peso seco) e foi encontrado na estação de referência de 

Ílhavo. Dentro do Largo do Laranjo os valores oscilam entre e um mínimo de 

6,5 ng g–1 (peso seco) na estação A4 e um máximo de 25 μg g–1 na estação A1. 

 
  

 Figura 10 – Concentração de mercúrio total (μg g-1, peso seco) na SPM das estações de 

amostragem. 

  

 As águas da Ria de Aveiro analisadas (Figura 11) apresentam-se menos 

contaminadas na estação de amostragem de Ílhavo (1,1 ng L–1). No interior do 

Largo do Laranjo o valor mínimo encontrado foi de 9,0 ng L–1. No extremo 
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oposto do gradiente está a estação de amostragem A1 com um teor de 60 ng 

L–1. 

 
  

 Figura 11 – Concentração de mercúrio reactivo (μg L-1) na água das estações de 

amostragem. 

  

 De especial interesse para o estudo é a concentração de mercúrio total 

na coluna de água (Figura 12) porque é o único compartimento para o qual a 

lei considera um valor máximo de contaminação. O cálculo do teor de mercúrio 

total na coluna de água foi feito a partir da soma do teor de mercúrio total 

dissolvido na água e do teor de mercúrio total na SPM, após a conversão deste 

último para unidades de concentração volumétricas. A tabela XIV apresenta os 

valores de concentração de mercúrio dissolvido na água e na SPM e o 

respectivo valor para a coluna de água (dissolvido + SPM).  

 

 Tabela XIV – Concentrações de mercúrio reactivo e total na água, de mercúrio total na 

SPM e de mercúrio total na coluna de água (ng/L). 

 [Hg] água (ng/L)  

 
[Hg]reactivo 

 (ng L-1) 
[Hg]T  

(ng L-1) 
[Hg]T SPM 

 (ng L-1) 
[Hg]T coluna de água  

(ng L-1) 
A1 60,521 275,36 356,58 631,94 
A2 15,843 73,16 256,95 330,11 
A4 28,260 107,68 65,83 173,51 
A5 8,988 34,37 101,43 135,80 
A11 1,140 2,47 29,52 31,98 
A15 1,457 4,64 36,75 41,39 

[Hg]T – mercúrio total; [Hg]reactivo – mercúrio reactivo 
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Os valores determinados para a Ria de Aveiro variam entre um mínimo de 32 

ng L–1 e um máximo de 632 ng L–1. 

 
  

 Figura 12 – Concentração de mercúrio total (ng L-1) na coluna água das estações de 

amostragem. 

 

 

 3.2 – Distribuição da amêijoa  

 

 A amêijoa reproduz-se descontinuamente verificando-se o recrutamento 

de juvenis na Primavera. A população é composta por diferentes grupos etários, 

bem definidos que se designam por coortes (Verdelhos, 2003). Foram 

identificadas cinco coortes (Tabela XIV) de forma análoga ao estudo de 

Verdelhos levado a cabo no estuário do rio Mondego que dista 60 Km para sul, 

no mesmo local da referência A15. Cada coorte representa uma classe de 

tamanho. A classe C1 representa os indivíduos mais jovens nascidos na 

Primavera do ano em que se efectuaram as amostragens no Largo do Laranjo e 

portanto com cerca 0,5 anos de vida na altura da sua colheita. A classe C2 terá 

aproximadamente 1,5 anos de vida e assim sucessivamente até à classe C5 

com 4,5 anos de vida.  

 Foram recolhidas amêijoas nas estações de amostragem A5, A4, A2 e A1 

que se usaram para determinar as abundâncias da espécie (Figura 13). Os 

valores obtidos revelam que a classe etária mais abundante é a classe C1 (de 0 
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a 10 mm) e a menos abundante a classe C5 (de 41 a 50 mm). Genericamente, 

os juvenis são os mais representados e essa representatividade vai diminuindo 

ao longo da vida. A abundância de juvenis está obviamente relacionada com os 

recrutamentos desta espécie (Verdelhos, 2003).  

 

 Tabela XV – Tamanhos médios de cada classe etária. 

Classes 

Comprimento 

(mm) 

Desvio padrão 

(mm) Nº indivíduos 

Idade 

(anos) 

1 4,97 2,54 95 0,5-0,6  

2 19,72 3,34 7 1,5  

3 28,84 2,90 44 2,5  

4 34,76 3,00 13 3,5  

5 42,00 2,32 3 4,5 
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 Figura 13 – Frequência relativa global dos indivíduos amostrados nas estações A5, A4, 

A2 e A1, em classes de comprimento de 1 mm. 

 

 A análise modal efectuada recorrendo ao programa ANAMOD para 

computadores IBM ou compatíveis, baseada no método do papel das 

probabilidades (Verdelhos, 2003) permitiu testar estatisticamente a existência 
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de cinco classes etárias. A Figura 14 mostra um indivíduo de cada classe 

aproximadamente com o tamanho médio determinado estatisticamente. 

 Os comprimentos médios das classes etárias situam-se aproximadamente 

no centro das coortes previamente estabelecidas com 10 mm de tamanho. 

Estes resultados demonstram que as amêijoas crescem aproximadamente 10 

mm por ano e que vivem no máximo cinco anos. 

  A recolha de amêijoas mostrou que a sua distribuição no Largo do 

Laranjo varia muito. A sua abundância é fraca na estação A1 mas 

substancialmente mais abundante nas estações A5 e A4 que estão mais 

distantes do ponto de entrada do efluente contaminado com mercúrio.  

 Os valores encontrados para a distribuição da amêijoa em três das 

estações de amostragem revelou abundâncias maiores para a classe mais 

pequena e abundâncias mínimas para a classe de tamanho maior, não tendo 

sido encontrados espécimes desta classe de tamanho nas estações A4 e A1 

(Figura15).

 

 
 Figura 14 – Colecção de exemplares de amêijoa recolhidos durante as campanhas de 

 amostragem do presente trabalho. O tamanho de cada exemplar corresponde 

 aproximadamente à média de cada uma das classes etárias. 
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 Figura 15 – Distribuição das amêijoas para todas as classes de tamanho nas estações 

A1, A2, A4 e A5. 

 

 Para conhecer o tamanho médio da amêijoa comercial foi adquirida uma 

embalagem. O rótulo indica genericamente que a amostra foi capturada no 

Atlântico Nordeste. O tamanho médio encontrado foi 44,33 ± 5,14 mm para 

uma amostra com 97 indivíduos. Foram encontrados 11 indivíduos com 

tamanho superior à esperança média de vida, 68% pertencem à classe C5 e 

21% pertencem à classe C4. Na amostra comercial não foram encontrados 

indivíduos pertencentes às classes C3, C2 e C1, portanto nenhum indivíduo foi 

medido com tamanho inferior aos 25 mm impostos legalmente como o tamanho 

mínimo de captura para esta espécie (Figura 16). 
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 Figura 16 – Distribuição de frequências de uma amostra de amêijoa comercial. 

 

 

 3.3 – Concentração de mercúrio total na amêijoa 

 

 A análise dos valores de mercúrio total determinados nos indivíduos 

recolhidos nas diversas estações de amostragem, permite verificar que os 

valores são muito baixos nos locais de referência da Figueira da Foz e de 

Ílhavo. No primeiro caso os valores oscilaram entre 0,019 e 0,028 μg g–1 (peso 

fresco) para as classes C1 e C5, respectivamente. No segundo oscilaram entre 

0,016 e 0,052 μg g–1 (peso fresco) para as classes C1 e C4, respectivamente.  

 Os valores encontrados nas estações A5 e A4 são similares e as 

concentrações evoluem de forma análoga ao longo da idade dos indivíduos, 

com mínimos de 0,093 e 0,080 μg g–1 (peso fresco), respectivamente em A5 e 

A4 para a classe C1; os valores máximos registados foram de 0,25 e 0,33 μg g–

1 (peso fresco) respectivamente em A5 e A4 para a classe C5. A estação A2 

apresenta um gradiente pronunciado para a concentração de mercúrio total ao 

longo do tempo de vida, com um mínimo de 0,22 μg g–1 (peso fresco) para a 

classe C1 e um máximo de 1,1 μg g–1 (peso fresco) para C5. A estação A1 

apresenta um padrão similar ao de A2, mas com valores ligeiramente 
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superiores que variam entre 0,46 e 0,97 μg g–1 (peso fresco) nas classes C1 e 

C3,respectivamente. Nesta estação não foram encontrados indivíduos da classe 

C5 (Figura 18). 

 
 Figura 17 – Concentração de mercúrio total (µg g-1, peso fresco) nas amêijoas das cinco 

classes de tamanho nos locais de amostragem. As barras de erro representam desvios padrão. 

 

 As quantidades de mercúrio total nos indivíduos analisados, 

determinadas por análise total dos tecidos, permitem determinar as tendências 

de bioacumulação da espécie ao longo da sua vida em ambientes com 

diferentes graus de contaminação. O valor das taxas de bioacumulação pode 

ser inferido a partir do declive das rectas obtidas por regressão linear da 

contaminação dos indivíduos ao longo da vida. Os dados da Figura 18 revelam 

que as taxas de bioacumulação de mercúrio total aumentam com o grau de 

contaminação ambiental. Nos locais de referência essa taxa é baixa ou mesmo 

negativa, como é o caso da estação de amostragem A15. As taxas de 

bioacumulação negativas resultam de diluição da concentração do metal com o 

crescimento. A taxa de bioacumulação do local mais contaminado (A1) 

apresenta um valor da mesma ordem de grandeza ao encontrado no local A2.  
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 Figura 18 – Variação da bioconcentração de mercúrio total nos tecidos das amêijoas ao 

longo da vida para diferentes graus de contaminação ambiental.  

 

 

 3.4 – Factores de bioconcentração de mercúrio 

 

 O factor de bioconcentração foi calculado para os diferentes locais de 

amostragem e para todas as classes etárias. Os resultados obtidos revelam 

valores que oscilam entre 0,01 para os indivíduos da classe C1 na estação A5 e 

0,06 para os indivíduos da classe C5 na estação A2. Em todas as estações de 

amostragem verifica-se um aumento do factor de bioconcentração com a idade 

das amêijoas à excepção da estação de referência A15 onde o processo é 

contrário. Os dados obtidos evidenciam um aumento do valor de BCF de 0,01-

0,02 para a classe C1 até 0,05-0,06 para a classe C5. As excepções ocorrem na 

estação A5 em que a subida de BCF é menos pronunciada ficando-se pelos 0,03 

para a classe C5 e na estação de referência A15 em que se verifica um 
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decréscimo do valor de BCF com a idade das amêijoas, com valores que oscilam 

entre 0,025 para a classe C1 e 0,015 para a classe C5. 

BCF = (CBiota/CSPM)

0,00
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0,03

0,04
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 Figura 19 – Factores de bioconcentração para as amêijoas de todas as classes etárias 

nos diferentes locais de amostragem. 

 

 

 3.5 – Concentração de mercúrio orgânico na amêijoa  

 

 A concentração de mercúrio orgânico nas amêijoas foi determinada nas 

estações de referência (A15 e A11) e nas estações A5 e A2. As classes etárias 

investigadas nestas estações foram as classes C3, C4 e C5 (Figura 20). 

 Na estação da Figueira da Foz as concentrações de mercúrio orgânico 

são de 0,04 μg g–1 (peso fresco). Na estação de Ílhavo as concentrações de 

mercúrio orgânico variaram entre 0,07 e 0,10 μg g–1 (peso fresco). Na estação 

de amostragem A5 os valores oscilaram entre 0,14 e 0,19 μg g–1 (peso fresco) 

e na estação A2 entre 0,43 e 0,478 μg g–1 (peso fresco). Estatisticamente 

verificou-se que não existem diferenças na concentração de mercúrio orgânico 

das amêijoas recolhidas na mesma estação de amostragem mas esse teor é 

estatisticamente diferente quando se comparam as amêijoas de diferentes 

estações de amostragem. 
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 Nas mesmas amostras compostas foram efectuados ensaios de 

determinação de mercúrio total o que possibilitou o cálculo da percentagem de 

mercúrio orgânico relativamente ao mercúrio total. Estes valores percentuais 

são apresentados na Figura 21. 

 

 
 Figura 20 – Concentração de mercúrio orgânico (µg g-1, peso fresco) nas classes C3, C4 

e C5 nas estações de amostragem A5 e A2 do Largo do Laranjo e das estações de referência de 

Ílhavo (A11)  e da Figueira da Foz (A15). 

 
 Figura 21 – Variação da percentagem de mercúrio orgânico relativamente ao mercúrio 

total ao longo dos três últimos anos de vida das amêijoas. 
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3.6 – Relação entre o teor de mercúrio total no ambiente e nas 

amêijoas 

 

 O teor de mercúrio nos tecidos das amêijoas depende dos teores de 

mercúrio nos diferentes compartimentos ambientais. Um dos objectivos deste 

trabalho foi tentar estabelecer um valor de contaminação máximo para estes 

compartimentos a partir do qual se ultrapasse o teor máximo admitido por lei 

de concentração de mercúrio total nos tecidos de amêijoa.  

 Para o mesmo valor de contaminação ambiental, a contaminação nas 

amêijoas varia com a idade devido às taxas de bioacumulação de mercúrio. O 

limite de contaminação é associado à classe C5, porque para além de incluir por 

si só 60% das amêijoas da amostra comercial, é também aquela que apresenta 

teores de contaminação mais elevados e portanto a que mais facilmente atinge 

o valor máximo admitido por lei. 

 A regressão linear da distribuição da contaminação ambiental em função 

da contaminação nos tecidos das amêijoas mostra, para os sedimentos, que um 

valor de contaminação superior a 4,5 μg g–1 (peso seco) faz com que mercúrio 

total nas amêijoas da classe C5 ultrapasse o máximo admitido por lei. 

Considerando-se que no Largo do Laranjo a esperança máxima de vida não vai 

além da classe C5 (Figura 22).  
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 Figura 22 – Influência do teor de mercúrio dos sedimentos na concentração de 

mercúrio nos tecidos das amêijoas. 

 

 Numa abordagem similar para o caso da contaminação com mercúrio 

dissolvido reactivo nas águas, mercúrio total na SPM e mercúrio total na coluna 

de água, obtiveram-se os resultados apresentados nas Figuras 25, 26 e 27. 

 

 
 Figura 23 – Influência do teor de mercúrio reactivo dissolvido nas águas na 

concentração de mercúrio nos tecidos das amêijoas. 

 
 Figura 24 – Influência do teor de mercúrio na SPM na concentração de mercúrio nos 

tecidos das amêijoas. 
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 Figura 25 – Influência do teor de contaminação de mercúrio da coluna de água na 

concentração de mercúrio nos tecidos das amêijoas. 

 

 Os valores máximos de contaminação na água, na SPM e na coluna de 

água a partir dos quais as amêijoas são contaminadas com um teor de mercúrio 

total superior a 0,5 μg g–1 (peso fresco) e portanto consideradas impróprias 

para consumo são respectivamente 19 ng L–1, 10 μg g–1 (peso seco) e 184 ng 

L–1.  
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4 – DISCUSSÃO  

 

 

 

 Os valores de salinidade medidos mostram que este parâmetro diminui à 

medida que aumenta o afastamento à zona de trocas de água da ria com o 

Oceano (Barra). Monterroso (2004) encontrou valores máximos de salinidade 

para toda a Ria de Aveiro de 33 em preia-mar, tendo obtido valores >22 mesmo 

em locais muito afastados da entrada da Barra, o que evidencia que a 

penetração da água do mar na Ria é elevada. Ramalhosa (2002) encontrou no 

Largo do Laranjo valores médios de 11,7 (CV = 62%) no Inverno e 22,8 (CV = 

23%) no Verão. 

 Outros parâmetros físico-químicos avaliados em trabalhos anteriores 

revelam que o valor médio de pH é de 7,6 (CV = 3%), que o valor de oxigénio 

dissolvido é de 81% (CV= 20%) e que a temperatura no Largo do Laranjo ao 

longo do ano varia entre 11,0ºC em Novembro e 24,4ºC em Junho (Ramalhosa, 

2002). Segundo Monterroso (2004) o valor médio do pH para toda a Ria situa-

se próximo de 8 e considera que este valor é directamente proporcional à 

salinidade. Em relação à temperatura da água, este último autor refere que no 

Verão as temperaturas da água da Ria diminuem à medida que nos 

aproximamos da entrada da Barra e no Inverno se observa um fenómeno 

inverso. 

 A concentração de mercúrio encontrada nos sedimentos, na SPM e na 

água da estação de amostragem da Figueira da Foz revela valores baixos, o 

que se entende uma vez que não são conhecidas fontes directas de entrada 

deste contaminante no Rio Mondego. As águas do Estuário do Mondego contêm 

concentrações de mercúrio total da mesma ordem de grandeza das 
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concentrações encontradas em estuários não poluídos (Davis et al, 2004). 

Assume-se que o “registo” encontrado diz respeito sobretudo a deposição 

atmosférica. Os valores encontrados na outra estação de referência, localizada 

no braço de Ílhavo da Ria de Aveiro, são igualmente baixos. No interior do 

Largo do Laranjo, os valores de concentração de mercúrio total determinados 

nos sedimentos são similares aos publicados anteriormente (Ramalhosa, 2002) 

tal como se observa na Figura 26. No entanto, o valor do teor de mercúrio 

encontrado na estação A1, localizada imediatamente após a entrada do Esteiro 

de Estarreja no Largo do Laranjo, é praticamente o dobro do já medido noutros 

estudos (Ramalhosa, 2002; Pereira, 1998). É portanto provável que o 

sedimento analisado apresente um teor de mercúrio elevado devido às 

variações pontuais causadas pelos padrões de deposição. Os valores esperados 

seriam da ordem dos 30 μg g–1 (peso seco), tal como indica a linha de 

tendência do gráfico da Figura 9 e portanto muito próximo dos 27 μg g–1 (peso 

seco) obtidos por Pereira (1998a) e dos 28 μg g–1 (peso seco) obtidos por 

Ramalhosa (2002). Estudos publicados para estuários ingleses referem valores 

de concentração de mercúrio total em sedimentos junto a pontos de entrada de 

contaminação por mercúrio de até 6,0 μg g–1 (peso seco) (Bryan et al, 1992). 

Outro estudo revela como valor máximo em 19 estuários do Reino Unido 3,0 μg 

g–1 (peso seco) (Kennish, 1998). Nos Estados Unidos da América, foram 

determinados valores da ordem de 1,0 μg g–1 (peso seco) na Baía de Grizzly do 

Estuário de São Francisco (Davis et al, 2004). Fowler (1990) registou que os 

valores típicos de mercúrio total em sedimentos de sistemas costeiros não 

contaminados são da ordem de 0,10 μg g–1 (peso seco) e em locais fortemente 

contaminados como a Baía de Minamata, no Japão, os valores sobem para uma 

gama que varia entre 5,0 e 32 μg g–1 (peso seco). Refere ainda que as 

concentrações de mercúrio total são especialmente elevadas nos locais de 

entrada dos efluentes industriais contaminados, tal como acontece no Largo do 

Laranjo. 
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 Figura 26 – Distribuição espacial do teor de mercúrio total (μg g–1) nos sedimentos 

superficiais do Largo do Laranjo (adaptado de Ramalhosa, 2002). Entre parêntesis 

apresentam-se os valores obtidos no presente trabalho para as estações A1, A2 e A4. 

 

 

 Relativamente aos teores de mercúrio na SPM (6,5 – 25 μg g–1) e na 

água (9 – 60 ng L–1), as tendências, mostram um aumento com a proximidade 

dos locais de amostragem à desembocadura do Esteiro de Estarreja. Ao 

compararmos os valores obtidos dentro do Largo do Laranjo, verificamos que 

Ramalhosa (2001) encontrou valores similares, entre 10 e 53 ng L–1 e entre 3,5 

e 26 μg g–1, respectivamente para a água e para a SPM. Este comportamento 

de diminuição dos teores de mercúrio na água, sedimentos e SPM com o 

afastamento à fonte de entrada do contaminante já foram comprovados em 

outros estudos desenvolvidos nos mesmos locais da Ria de Aveiro (Ramalhosa, 

2002; Coelho et al, 2005) e noutros estuários com problemas de poluição com 

mercúrio, nomeadamente do Estuário da Baía de São Francisco que sofreu 

durante mais de um século o efeito da exploração de ouro e consequente 

contaminação dos rios que afluem ao estuário (Davis et al, 2004; Marvin-

DiPasquale et al, 2003). Num documento editado pela SEPA em 1998 acerca do 

Estuário de Firth of Forth na Escócia, foram revelados valores de concentração 
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de mercúrio total na SPM de 0,5 a 1,99 μg g–1 (peso seco) e na água inferiores 

a 3 ng L–1. Os valores médios eram de cerca de 7,5 ng L–1 quando a principal 

fonte poluidora ainda contaminava o estuário. No estuário do Gironde em 

França, os valores de concentração de mercúrio determinados foram de 0,5 a 2 

ng L–1 na água, no entanto noutros estudos já foram medidos máximos de 6 ng 

L–1 nos mesmos locais. As concentrações obtidas na SPM e nos sedimentos 

situaram-se 0,1 μg g–1 (peso seco) (Baudrimont, 2004). Estes valores 

evidenciam que a contaminação por mercúrio na Ria de Aveiro é mais 

significativa, sobretudo nos limites superiores, do que noutros locais já 

estudados e também sujeitos a contaminação. 

 A distribuição por classes de tamanho da amêijoa, apresentada nas 

Figuras 13 e 15, mostra que a classe C2 é muito menos abundante do que seria 

de esperar. O mesmo se passa com a classe C3 exceptuando a estação A5. 

Sabendo que cada classe corresponde a um ano de vida, verifica-se que a 

classe C2 se reporta a indivíduos nascidos no ano de 2002 e a classe C3 a 

indivíduos nascidos no ano de 2001. Não foi possível estabelecer uma relação 

causa efeito com nenhum factor, uma vez que não existe informação recolhida 

nessa altura. Pode, no entanto, ser relevante a grande pluviosidade registada 

nos seis meses que precederam a chegada da Primavera do ano de 2001, ou 

seja, imediatamente antes do nascimento da classe C3. Esta pluviosidade 

elevada teve como consequência numerosos episódios de cheias nos rios de 

todo o país. No caso da Ria de Aveiro, pode-se especular que nestas condições 

a espécie esteve sujeita a forte stress decorrente de uma alteração da 

salinidade durante extensos períodos. Este fenómeno da diminuição de 

salinidade pode ter como consequência a morte dos filtradores como a amêijoa 

que se encerram com ambas as valvas fechadas enquanto as condições 

exteriores de salinidade não regressarem ao normal (Verdelhos, 2003). É 

possível especular ainda que os elevados caudais de cheia tenham arrastado do 

Esteiro de Estarreja grandes quantidades de sedimentos altamente 

contaminados em mercúrio que se depositaram após a sua entrada no Largo do 

Laranjo. A acção conjunta destes dois fenómenos poderá ter tido um efeito 

devastador nas populações e condicionado fortemente o recrutamento do ano 
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seguinte. A maior distância da estação A5 à entrada do mercúrio no sistema e 

dos afluentes mais importantes na Ria e a sua maior proximidade à entrada de 

água salgada podem justificar a aparente normalidade da classe C3 nesta 

estação. 

 A classe C5 encontra-se muito pouco representada na amostragem. Este 

facto pode compreender-se por ser uma classe de tamanho terminal que 

poucos indivíduos atingem, sobretudo se as condições ambientais forem muito 

adversas como é o caso da estação A1 onde não foi encontrado nenhum 

exemplar. 

 O estudo revela que as amêijoas, em termos de mercúrio total, 

bioacumulam e que a concentração deste contaminante nos seus tecidos 

depende da sua disponibilidade no ambiente e da idade do organismo. Em 

termos absolutos, desde que exista mercúrio no ambiente, a amêijoa tem 

tendência para acumular e reter o mercúrio nos seus tecidos, aparentemente 

sem qualquer tipo de estratégia de regulação para um valor máximo. O estudo 

não permite demonstrar se o mercúrio é armazenado de forma inócua ou se é 

armazenado nalguma forma que possa ser mais tóxica em termos metabólicos. 

Segundo Rainbow (2002) a absorção de metais não essenciais faz-se na forma 

metabolicamente disponível. No entanto é de esperar que a maioria do metal 

acumulado se encontre na forma desintoxicada, nomeadamente nos órgãos 

excretores e no tubo digestivo como concluiu o estudo de Ruiz (2000) para a 

acumulação de Cd, Fe Pb e Zn para amêijoa. Não sabemos se existe um valor 

máximo admitido para concentração de mercúrio acima do qual se torne tóxico 

ou se essa toxicidade depende das razões de acumulação e de eliminação. 

Sabe-se apenas que no local mais contaminado não foram encontrados 

indivíduos da classe etária mais velha, o que pode pressupor que para além do 

facto de ser uma classe etária terminal, pode existir também um limite de 

toxicidade máximo que diminui ainda mais a probabilidade de encontrar 

indivíduos nestes ambientes de grande disponibilidade de mercúrio. 

 Neste estudo, as taxas de bioconcentração podem ser divididas em três 

grupos que se distinguem entre si pelo grau de contaminação ambiental. As 

taxas mais baixas dizem respeitos aos locais escolhidos para referência (A11 e 



 70

A15), as taxas mais altas relacionam-se com os locais mais contaminados que 

se encontram nas zonas de entrada do contaminante no Largo do Laranjo (A1 e 

A2) e um terceiro grupo de taxas podem ser agrupadas e relacionadas com os 

locais de contaminação intermédia (A4 e A5). 

 Os resultados mostram que existe uma consistência no valor da razão 

entre a taxa de bioacumulação e a concentração de mercúrio na SPM para 

diferentes disponibilidades do metal, tal como se apresenta na Tabela XV. O 

valor deste rácio é 0,01. A correlação significativa verificada entre a taxa de 

biocacumulação e a concentração de mercúrio na SPM (R2=0,93, p<0,01) 

indica que a SPM deverá ser a principal via de entrada do mercúrio para o 

organismo da amêijoa.  

 

  Tabela XVI – Razão entre a taxa de acumulação e a concentração de mercúrio na SPM. 

 Taxa de acumulação [HgSPM] 
Taxa de Bioacumulação / 

[HgSPM] 
 (μg g-1 ano-1) (μg g-1)  
A1 0,26 26 0,01 
A2 0,25 20 0,01 
A4 0,064 6,5 0,01 
A5 0,035 8,7 0,004 
A11 0,009 1,0 0,01 
A15 -0,002 1,2 -0,002 

 

 Os factores de bioconcentração de mercúrio total relativamente à 

concentração de mercúrio na SPM aparentam uma tendência para crescer com 

a idade dos indivíduos, à excepção de A15 onde o processo que ocorre parece 

indicar uma diluição. Os valores obtidos nas diferentes estações de amostragem 

não permitem estabelecer uma tendência nítida de evolução dos factores de 

bioconcentração, nada se podendo por esta via concluir quanto a eventuais 

estratégias de descontaminação 

 Não foram encontradas diferenças estatísticas na concentração de 

mercúrio orgânico entre amêijoas recolhidas na mesma estação de 

amostragem. Resultados análogos foram anteriormente obtidos em amêijoas da 

espécie Anadara (Senilia) sinilis estudadas na costa do Gana (Otchere et al, 

2002) o que leva a supor que, no caso do mercúrio orgânico, a amêijoa recorre 
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a mecanismos de regulação que impõem limites para esta forma do 

contaminante. 

 Os diferentes níveis de mercúrio orgânico nas amêijoas parecem 

depender dos teores deste contaminante na SPM que é a fonte de alimento 

desta espécie. Segundo Meilli (1997), a concentração de mercúrio orgânico nas 

águas parece aumentar com a concentração de matéria orgânica e diminuir 

com a concentração de partículas inorgânicas. Para fundamentar esta tese seria 

necessário proceder a estudos que demonstrem quais as concentrações de 

matéria orgânica nos locais estudados. Este estudo permite apenas verificar 

que o teor de mercúrio orgânico nas amêijoas é proporcional ao teor de 

mercúrio total na SPM. 

 A percentagem de mercúrio orgânico relativamente ao mercúrio total 

revela uma tendência de diminuição ao longo do tempo de vida da amêijoa que 

se explica porque, para uma determinada disponibilidade do metal, 

tendencialmente, a concentração de mercúrio total aumenta com a idade 

enquanto a de mercúrio orgânico se mantêm.  

Foi determinada uma percentagem de mercúrio orgânico média de 

11,5% nos tecidos do bivalve Perna perna na Baía da Guanabara no Brasil, para 

um tamanho médio dos indivíduos que se situa nos 66 mm. Existe uma fábrica 

de produção de cloro num dos afluentes da Baía e o teor de mercúrio total na 

embocadura deste atinge valores de 9,8 μg g–1 (peso seco) nos sedimentos, 

mas em geral as concentrações deste contaminante são mais baixas (Kehrig et 

al, 2001). No Gana, em locais muito pouco contaminados em mercúrio total, 

determinaram-se percentagens de mercúrio orgânico de 30 a 44% para 

bivalves Perna perna com tamanhos de 37 a 38 mm (Otchere et al, 2003). 

Apesar de se tratar de espécies diferentes, é possível encontrar alguma 

analogia com o presente estudo, nomeadamente a maior percentagem de 

mercúrio orgânico nos indivíduos mais pequenos e nos recolhidos em locais 

menos contaminados por mercúrio total. 

 A análise dos resultados obtidos revela que nos locais de referência, os 

valores de contaminação ambiental não condicionam a contaminação dos 

tecidos das amêijoas de forma a torná-las impróprias para consumo. A tabela 
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XVI mostra, para os diferentes compartimentos estudados, os valores de 

contaminação ambiental máxima a partir dos quais, segundo este estudo, o 

teor de mercúrio total nos tecidos das amêijoas ultrapassará os limites máximos 

admitidos por lei tornando as amêijoas impróprias para consumo. A Tabela XVI 

mostra ainda os teores médios de contaminação ambiental encontrados nas 

diferentes estações de amostragem. Analisando a tabela verifica-se os locais A1 

e A2 contêm teores de mercúrio acima do máximo admitido neste estudo ou 

muito próximos como é o caso do mercúrio reactivo dissolvido na estação A2, 

sendo portanto desaconselhável a captura nestes locais. Nas estações de 

amostragem A4 e A5, os valores de contaminação ambiental encontram-se 

próximos dos máximos admitidos ou mesmo acima como é o caso da 

contaminação dos sedimentos em A5 e das águas em A4. Nos locais de 

referência os teores de mercúrio situam-se pelo menos cerca de 4,5 vezes 

abaixo do máximo admitido. 

 

 Tabela XVII – Valores máximos admitidos para a contaminação por mercúrio (obtidos 

por regressão linear) e valores médios encontrados no presente estudo nos diferentes 

locais de amostragem. Salientam-se os locais com teores de mercúrio em que deverá 

ocorrer uma contaminação superior a 0,5 μg g–1 (peso fresco) nos tecidos das 

amêijoas. 

Valor  
máximo de 

concentração 

Valores de concentração ambiental 
encontrados 

ambiental 
Compartimento 

admitida 
A1 A2 A4 A5 A11 A15 

Unidade 

Sedimento 4,5 52 6,8 2,5 6,2 0,27 0,05 μg g–1 (peso seco) 
SPM 10 26 20 6,0 8,9 1,0 1,2 μg g–1 (peso seco) 
Reactivo 19 61 16 28 9,0 1,1 1,5 ng L–1 
Coluna de Água 184 632 330 174 136 32 41 ng L–1 
 

 A legislação prevê apenas concentrações máximas de mercúrio total na 

coluna de água, sendo o valor máximo admitido de 1000 ng L–1. Os dados da 

Tabela XVI indicam que esse valor poderá ser demasiado alto para bivalves 

filtradores de matéria em suspensão, como é o caso de amêijoa, dado que 

foram atingidos valores superiores aos máximos admitidos por lei nos tecidos 
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das amêijoas em locais com teores de mercúrio total na coluna de água muito 

abaixo daqueles considerados seguros. 
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5 – CONCLUSÕES  

 

 

 

 As concentrações de mercúrio total encontradas na água, matéria 

particulada em suspensão e sedimentos do Largo do Laranjo revelam valores 

próximos aos de outros estuários afectados por este contaminante. Sendo 

previsível a diminuição gradual dos teores de mercúrio total ao longo do tempo, 

devido ao decréscimo das descargas. Não foi ainda demonstrada uma 

diminuição clara dos teores deste contaminante nos três compartimentos 

estudados, verificando-se mesmo que na embocadura do esteiro de Estarreja 

os teores são altos. 

 A amêijoa, organismo usado neste estudo, tem interesse comercial 

sendo muito apreciada do ponto de vista gastronómico. Sabe-se que é 

recolhida na Ria de Aveiro para consumo humano e portanto, a contaminação 

ambiental da Ria pode ter um impacto na actividade de recolha deste bivalve. O 

estudo mostrou que existe um gradiente de concentrações de mercúrio total 

nos tecidos dos indivíduos recolhidos nas diferentes estações de amostragem, 

baixando à medida que os indivíduos se encontram mais afastados do local de 

entrada do mercúrio na Ria. 

 Os indivíduos estudados que foram recolhidos nos locais mais 

contaminados, nomeadamente as duas estações de amostragem junto à 

embocadura do Esteiro de Estarreja, contêm um teor de mercúrio total nos 

seus tecidos que os coloca acima do limite legal de 0,5 μg g–1 (peso fresco), e 

portanto, não deverão ser consumidos nem capturados nesses locais. Os 

indivíduos recolhidos nas restantes estações de amostragem, cujo tamanho é 

passível de captura, também contêm teores de mercúrio total que os colocam 
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perto do máximo legal admitido e portanto é desaconselhável qualquer captura 

no Largo do Laranjo. Os indivíduos recolhidos nos locais de referência possuem 

concentrações de mercúrio inferiores à décima parte do máximo admitido por 

lei. 

 As concentrações de mercúrio total nos tecidos das amêijoas 

correlacionam-se positivamente com a concentração do contaminante nos 

compartimentos ambientais estudados, sendo a SPM aquela que parece ter 

maior influência no teor de mercúrio total dos tecidos. Tal explica-se com o 

facto de esta espécie ser um bivalve que se alimenta através da filtração das 

partículas na interface sedimento-água. As concentrações de mercúrio total em 

amêijoa correlacionam-se também positivamente com a idade dos indivíduos. 

Verificou-se que os indivíduos mais velhos têm uma maior concentração do 

contaminante, o que faz supor que esta espécie não regula os teores de 

mercúrio total no seu organismo ou que as taxas de excreção a existirem são 

muito baixas. Verificou-se ainda que é nos locais mais contaminados e nos 

indivíduos mais velhos que a taxa de bioacumulação é maior.  

 Os factores de bioconcentração para a amêijoa dependem da idade. Os 

indivíduos da mesma idade mas de locais com diferentes graus de 

contaminação apresentam factores de bioconcentração muito próximos. Estes 

factos parecem indicar que as amêijoas regulam a sua concentração de forma a 

manterem um rácio constante entre a concentração de mercúrio total nos seus 

tecidos e a disponibilidade ambiental na SPM do mercúrio total. 

 As concentrações de mercúrio orgânico nos tecidos das amêijoas são 

importantes porque esta forma do contaminante é muito tóxica e progride ao 

longo das cadeias tróficas atingindo valores de perto de 100% do mercúrio total 

nos predadores de topo. O estudo revelou valores máximos de cerca de 25% 

nas amêijoas dos locais menos contaminados com mercúrio total e de cerca de 

8% nas amêijoas dos locais mais contaminados. Os dados recolhidos não 

permitem justificar estas diferenças porque não abrangeram os fenómenos que 

controlam a metilação e logo a biodisponibilidade de mercúrio metilado para 

absorção das amêijoas. O estudo demonstrou ainda que amêijoa regula o teor 
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de mercúrio orgânico no seu organismo independentemente da idade mas com 

uma correlação positiva com o teor ambiental de mercúrio total. 

 Este trabalho poderá ter implicações importantes na gestão de 

programas de biomonitorização, dando uma perspectiva do processo de 

bioacumulação de mercúrio na amêijoa em estudo. Excepto em dois dos locais 

amostrados, a razão entre a taxa de bioacumulação anual e a concentração de 

mercúrio na matéria suspensa particulada tem valores muito próximos de 0,01. 

Este valor, uma vez confirmado noutros estudos com esta espécie de amêijoa, 

poderá ser uma importante ferramenta de previsão das taxas de acumulação 

desta amêijoa. Se a bioacumulação respeitar um modelo linear, a previsão das 

taxas de acumulação anual poderão servir para estimar os teores de mercúrio 

de qualquer classe etária e desta forma ser possível tomar as medidas 

necessárias para evitar os efeitos nocivos para o homem do consumo deste tipo 

de bivalves recolhidas em locais contaminados com mercúrio. 

 Este trabalho permitiu estabelecer os teores ambientais máximos de 

mercúrio total nos compartimentos estudados que provocam contaminação 

acima do limite estabelecido por lei para captura de amêijoa para consumo 

humano. O teor de mercúrio total na coluna de água tem especial interesse 

porque designa o teor somado de contaminação na fracção dissolvida da água 

e na SPM e porque é o único abordado em termos legais. Verificou-se que o 

valor máximo permitido por lei pode não ser suficientemente baixo para evitar a 

contaminação dos tecidos de amêijoa acima do limite considerado seguro para 

consumo humano. 

  Este trabalho poderá ter continuação na tentativa de compreender os 

fenómenos de metilação que ocorrem, em particular no Largo Laranjo, que de 

algum modo acabam por influenciar as concentrações de mercúrio orgânico na 

amêijoa. 
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 Este anexo é composto por uma cópia do artigo, redigido a partir dos 

dados obtidos no presente trabalho. 
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Abstract

Due to the lack of knowledge regarding annual bioaccumulation rates in estuarine and marine fauna, the main aim of this work was to study
the annual mercury bioaccumulation in the well-documented bivalve species Scrobicularia plana along a human induced mercury gradient in the
Ria de Aveiro coastal lagoon (Portugal) and in a nearby, non-polluted system (Mondego estuary), parallel to the risks associated with its con-
sumption by humans.

Minimum total mercury concentration was as low as 0.019 mg kg�1 (wwt) in 4þ year old organisms in the reference site, where a significant
negative correlation ( p< 0.05) was found between total mercury concentrations and size, resulting in negative bioaccumulation rates (detoxi-
fication). On the other hand, values reached 1.8 mg kg�1 (wwt) in 3þ year old bivalves from the most contaminated area, where a strong positive
correlation with size was found ( p< 0.01) and annual bioaccumulation rates were as high as 0.25 mg kg�1 yr�1. Annual bioaccumulation rates
were highly correlated with suspended particulate matter mercury concentrations. Even though the levels of organic mercury contents increased
parallel to the contamination gradient, at each sampling station, no increment was found with age, which corresponded to a decrease in organic
mercury percentage with age.

In terms of ecological management and public health, the ratio of 0.01 consistently found between Scrobicularia plana annual mercury ac-
cumulation rates and SPM mercury levels for most sites may permit to roughly estimate S. plana contamination of commercial sized individuals
(>2.5 cm) and, if verified and confirmed in other systems, be used as a simple management tool.
� 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Scrobicularia plana; total mercury; organic mercury; bioaccumulation rates; lifespan bioaccumulation pattern; management
1. Introduction

The contamination of estuarine and coastal waters by
metals and organometals derived from anthropogenic activities
has long been a concern for researchers, managers and policy
makers (Mikac et al., 1996; Usero et al., 2005). The accumu-
lation processes of these contaminants in aquatic organisms
will determine, in part, the enhancement of their adverse

* Corresponding author.

E-mail address: jcoelho@dq.ua.pt (J.P. Coelho).
0272-7714/$ - see front matter � 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.

doi:10.1016/j.ecss.2006.05.027
effects on the biota (Byrne and O’Halloran, 2001; Coelho
et al., 2005, 2006; Usero et al., 2005). In the particular case
of mercury, a highly deleterious environmental pollutant that
has both natural and anthropogenic sources (Gustin, 2003;
Nriagu and Becker, 2003; OSPAR Commission, 2004), con-
tamination problems are enhanced when it enters the food
chain. Food ingestion is the predominant pathway of human
exposure to methylmercury, which is the most toxic form of
mercury (Tchounwou et al., 2003). Through the processes of
biomethylation and bioaccumulation through estuarine food
webs, methylmercury finds its way to species usually con-
sumed by humans (Clarkson et al., 2003; Coelho et al., 2005).

mailto:jcoelho@dq.ua.pt
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Estuaries and coastal zones are therefore subject to frequent
surveys as a part of the assessment of their environmental
quality, which require exhaustive and complex studies on dif-
ferent aspects of the interactions between compartments and
contaminants, including their chemical speciation. The use
of bioindicators has been suggested as an effective methodo-
logy (Saiz-Salinas et al., 1996; Liang et al., 2004; Ugolini
et al., 2004; Roméo et al., 2005) that could provide useful
monitoring data without requiring such a complex set of stu-
dies. The trace metal content of organisms has been commonly
used in biomonitoring programs of metal pollution in the ma-
rine environment, and provides a time-integrated measure of
metal availability (Saiz-Salinas et al., 1996). Most research
in this area has been performed on macroinvertebrate species,
namely benthic bivalve and gastropod molluscs, known to be
effective bioaccumulators (Mikac et al., 1996; Byrne and
O’Halloran, 2001; Liang et al., 2004; Roméo et al., 2005;
Coelho et al., 2006). There is, however, a lack of criteria ho-
mogeneity and comparison between different studies. This is
true since each researcher often uses a single size class, or
even size class is not referred. Since many of the biomonitored
mollusc species are of commercial interest, and legislation on
the commercial size of each species varies depending on loca-
tion, it is important to have some knowledge on the lifespan
and on the annual bioaccumulation patterns of each species.
This will permit to extrapolate results from a specific size class
to commercially available size classes, and hence assess the
risk associated with the consumption by humans at any given
location.

Scrobicularia plana, a long-lived deposit feeding bivalve
species present in muddy to sandy sediments (Verdelhos
et al., 2005), has a wide geographical distribution and has
been previously used both in biomonitoring programs (Cheg-
gour et al., 2005) and toxicity tests (Byrne and O’Halloran,
2001; Garcı́a-Luque et al., 2004; Pérez et al., 2004; Riba
et al., 2004). Its life cycle in southern Europe is well studied,
where it has a lifespan of 5 years, with one annual recruitment
period and growth rates of roughly 1 cm yr�1 (Verdelhos et al.,
2005). Nevertheless, little is known on the mercury accumula-
tion patterns during the lifespan in this species. Taking that in
mind, the main objectives of this work were: (1) to study
mercury accumulation in both total and organic forms in
all annual size classes of the clam S. plana; (2) to assess the
annual mercury bioaccumulation pattern during the lifespan;
and (3) to calculate annual mercury accumulation rates eligi-
ble to be used for extrapolations in biomonitoring studies
elsewhere.

2. Materials and methods

2.1. Study site

The study was conducted in the Ria de Aveiro coastal la-
goon, northwestern coast of Portugal (Fig. 1), which since
the 1950s has continuously received mercury effluents from
a chlor-alkali industry, inducing an environmental
contamination gradient inside the lagoon (Pereira et al.,
1998; Coelho et al., 2005).

Sampling consisted of two campaigns, the first carried out
in summer 2003. This sampling campaign was conducted in
nine locations on the Ria de Aveiro coastal lagoon (Fig. 1,
sites A2, A5eA7 and A10eA14) and one location in the Mon-
dego estuary (A15), 60 km south from the Ria, which was con-
sidered to have pristine conditions referring to heavy metals
(Vale et al., 2002), used as a reference site for comparison pur-
poses. This campaign was intended to evaluate the population
structure of Scrobicularia plana on both systems and also to
provide basic information on the overall mercury contamina-
tion, essential for the selection of the sampling points for the
second sampling effort, in autumn 2003. The second field
campaign focused on the annual mercury bioaccumulation
rates of S. plana during its lifespan along the contamination
gradient in the Aveiro lagoon (A1, A2, A4, A5 and A11)
and also on the reference system (non-contaminated), the
Mondego estuary (A15).

At each site, a composite sediment sample was obtained
from the top 30 cm, consisting of five replicate cores (15 cm
diameter) pooled together in order to account for within-site
variability. On arrival at the laboratory, sediments were
oven-dried to constant weight at 60 �C, homogenized and
sieved through a 1-mm sieve before storage until analysis. Wa-
ter samples were collected from intertidal water pools at each
site in acid-washed plastic bottles and kept on ice during trans-
portation to the laboratory, where they were filtered through
0.45-mm Millipore cellulose acetate membrane filters, acidi-
fied to pH< 2 and stored at 4 �C until analysis.

All biological samples were collected on the mudflats du-
ring low water conditions. For population structure analysis,
30 sediment cores (0.429 m2) were collected to a depth of
30 cm, at locations A2 and A5 (15 at each station) and
washed through 1-mm mesh bags. On arrival to the labora-
tory, the cores were sorted and all individuals of Scrobicu-
laria plana were counted and measured. For total mercury
analyses, larger individuals were collected by hand, while
the smaller classes were collected by sediment coring as
explained above. Based on the 30 cores of the two stations,
a frequency distribution analysis was performed by ANA-
MOD software package (Nogueira, 1992), as used in previ-
ous literature (Pardal et al., 2000; Verdelhos et al., 2005)
to analyze the population structure. Based on the present re-
sults, which are in agreement with those for a nearby system
(Verdelhos et al., 2005), five size classes were defined (0e1,
1e2, 2e3, 3e4 and >4 cm, corresponding to 0þ, 1þ, 2þ,
3þ and 4þ year old individuals, respectively) (Verdelhos
et al., 2005), and six individuals per size class were collected
at each site. For organic mercury quantifications, being
a higher sample mass demanding procedure, composite sam-
ples (10e15 individuals) of the three largest size classes
were collected at sites with different mercury contamination
(A2, A5, A11 and A15). All samples were transported to the
laboratory in a cool box, left to depurate overnight, dissected,
freeze-dried at �50 �C and 0.06 bars, and homogenized for
analysis.
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Fig. 1. The Ria de Aveiro coastal lagoon with the sampling locations indicated.
2.2. Laboratory procedures

Sediment and biological samples were analyzed for total
mercury by thermal decomposition atomic absorption spec-
trometry with gold amalgamation, using a LECO AMA-254
(Advanced Mercury Analyzer).

Filters were oven-dried at 60 �C and digested with HNO3

(4 mol L�1) for determination of the total mercury concentra-
tion in suspended particulate matter (for detailed information
on the method see Pereira et al., 1998). Dissolved reactive mer-
cury and suspended particulate matter (SPM) mercury analyses
were performed by cold-vapor atomic fluorescence spectro-
metry (CV-AFS) using a PSA model Merlin 10.023 equipped
with a detector PSA model 10.003, with tin chloride as reduc-
ing agent (2% in 10% HCl). Organic mercury determinations
in biological tissues were determined through digestion with
a mixture of 18% KBr in 5% H2SO4, followed by extraction
of organic mercury into toluene (Cai et al., 1997). The extrac-
tions were always performed in triplicate. The aqueous frac-
tion, resulting from the addition of an Na2S2O3 solution, was
then analyzed for mercury by thermal decomposition atomic
absorption spectrometry with gold amalgamation.

Analytical quality control was performed by using certified
reference material (CRM). The CRM used were IAEA-356
and MESS-2 (for sediments), while for biota NIST-2976 and
TORT-2 were used. The results were corrected according to
the daily recovery percentage of the CRM analyses. The
values obtained for the whole of the CRM analysis ranged
from 81 to 102% (MESS-2: 81� 3%; IAEA-356: 98� 1%;
TORT-2: 102� 2%; NIST-2976: 101� 3%). Analyses were
always performed in triplicate. Reference material NIST-
2976 was used to validate organic mercury analyses, and an
extraction efficiency of roughly 80% was achieved.

Bioconcentration factors (BCF) were calculated, defined as
[Hg]biota/[Hg]environment for sediments, dissolved reactive
fraction and SPM.

3. Results

3.1. Population structure

Five cohorts were identifiable (Table 1), results that concur
with the findings of Verdelhos et al. (2005), who found a si-
milar population structure in the Mondego estuary, 60 km south
from our study site (sampling site A15). They identified an an-
nual recruitment period of a spring cohort, which seems also to
be the case in our study which was expected since latitudinal
variations are never found in such close systems (60 km apart)
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(Pardal et al., 2000). Size class 2 (1e2 cm) unexpectedly
showed very low abundance, probably due to adverse condi-
tions during the recruitment period (corresponded to a season
of strong floods during all the winter and early spring of 2001).

3.2. Scrobicularia plana contamination in the Ria de
Aveiro

The results from the first sampling campaign show that
mercury contamination is mainly restricted to the area in the
vicinity of the contamination source (A2 and A5eA7), while
in the remainder of the system mercury levels in water, SPM
and sediments are close to baseline levels found in the non-
contaminated site (A15) (Fig. 2). Mercury in Scrobicularia
plana (based only on adult individuals) followed a similar
trend, with higher levels found in sites A2 and A5, where
some individuals exceeded the 0.5 mg kg�1 threshold permit-
ted for human consumption (EPA, 2001). Very high positive
linear regressions were found between S. plana mercury

Fig. 2. Average (n¼ 10, error bars represent standard deviation) total mercury

concentrations in S. plana (mg kg�1), sediment (mg kg�1), SPM (mg kg�1)

and dissolved reactive mercury (ng L�1).

Table 1

Population structure, cohorts and size classes

Size class Size (mm) Std. dev. n Age

1 4.97 2.54 95 5e6 months

2 19.72 3.34 7 1.5 years

3 28.84 2.90 44 2.5 years

4 34.76 3.00 13 3.5 years

5 42.00 2.32 3 4.5 years

G-test¼ 24.898 D.F.¼ 22 P¼ 0.301957 Not significant

(P> 0.05)
contamination and environmental mercury levels (r2¼ 0.73,
p< 0.01 for sediments, r2¼ 0.91, p< 0.01 for dissolved reac-
tive mercury and r2¼ 0.96, p< 0.01 for SPM). The observed
regressions are strong indicators of a possible correlation be-
tween the feeding tactics of S. plana, a surface deposit feeder,
and the intake of mercury mostly from the water and sus-
pended particulate matter. Bioconcentration factors were
rather variable, but a common trend of higher bioconcentration
farther from the contamination source was discernible (Fig. 3),
and suggest the use of decontamination strategies by S. plana
in the most contaminated area.

These results were the basis for the selection of sampling
sites for the annual and lifespan bioaccumulation study, con-
ducted in the most contaminated area (A1, A2, A4 and A5,
two more sites were selected to increase resolution), with a lo-
cal, less contaminated control site (A11) and another site in
the reference system, the Mondego estuary (A15), assumed
as an Hg-free ecosystem.

3.3. Total mercury annual bioaccumulation patterns in
Scrobicularia plana

As expected, and following a similar pattern to the prelim-
inary sampling, mercury contamination was higher in the vi-
cinity of the mercury source (Fig. 4). Despite not always
statistically significant due to high standard deviation values,
a trend of increasing mercury accumulation with age was ap-
parent from the results (Fig. 4), except in the reference site
(Mondego estuary, A15) where the estimated values were al-
ways very low. In the most contaminated site (A1) no class
5 individuals were found.

Two different scenarios emerged in terms of annual mer-
cury accumulation in Scrobicularia plana during lifespan,
depending on environmental mercury levels. In low contami-
nation sites (A11 and A15), absence of or negligible accumu-
lation occurred, with accumulation rates (calculated from the
slope of the regression lines) of 0.009 mg kg�1 yr�1 in site
A11 and no net accumulation in the reference site A15
(Fig. 5, Table 2) (one-way ANOVA, p¼ 0.53), where an ap-
parent growth dilution effect was observed, similar to previous
studies on other bivalve species (Joiris et al., 1998). In the
other locations, bioaccumulation followed a linear trend,

Fig. 3. Bioconcentration factors ([Hg]biota/[Hg]environment) for sediments, sus-

pended particulate matter (SPM) and dissolved reactive fraction, in the first

sampling campaign.
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with annual accumulation rates increasing parallel to environ-
mental contamination (Table 2). In site A1, however, despite
a 10-fold increase in sediment and reactive dissolved mercury
levels, the annual bioaccumulation rate (not considering the
highest size class) was similar to that of site A2.

A highly significant linear regression (r2¼ 0.93, p< 0.01)
was found between annual bioaccumulation rates and SPM
concentrations, suggesting this to be the primordial pathway
for mercury incorporation in Scrobicularia plana.

3.4. Organic mercury annual bioaccumulation patterns
in Scrobicularia plana

Despite the levels of organic mercury contents increasing
parallel to the contamination gradient, at each sampling sta-
tion, no increment was found with age (Fig. 6A). This feature
resulted in a discernible reduction in the organic mercury frac-
tion with increasing size (Fig. 6B), consisting of what can be
considered as a dilution effect of organic mercury with age,
more evident in sites A2 and A15.

4. Discussion

Scrobicularia plana is a commonly used bioindicator
for metal associated environmental monitoring (Byrne and
O’Halloran, 2001; Garcı́a-Luque et al., 2004; Pérez et al.,
2004; Riba et al., 2004; Cheggour et al., 2005), but some back-
ground is needed to integrate the different and fragmentary
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Fig. 4. Average mercury contamination (error bars represent standard devia-

tion) in all size classes of S. plana (mg kg�1).
literature available, since not always the same size classes are
used and therefore intercomparison becomes very complex.

Our data on the population structure, together with previous
studies in nearby systems (Verdelhos et al., 2005) suggest that
this species has a single annual recruitment period, producing
a single cohort per year. The existence of five different cohorts
allows to estimate the lifespan in more than 4 years. Verdelhos
et al. (2005) also calculated the annual growth rate to be ap-
proximately 1 cm yr�1. This information is invaluable, since
such detailed data on the species may permit to study the life-
span bioaccumulation patterns in the field, unlike most studies
on bioaccumulation that consist of (short time) laboratory
studies (Anandraj et al., 2002; Garcı́a-Luque et al., 2004;
Riba et al., 2004). The Ria de Aveiro functions as a natural la-
boratory due to its human induced mercury gradient, and Scro-
bicularia plana was found to respond to this gradient, with
increasing accumulation parallel to environmental mercury
levels. Bioconcentration factors were found to increase farther
from the contamination source and in lower environmental
contamination sites, similar to what was found for various mol-
lusc species (McGeer et al., 2003), and various macroalgae
(Coelho et al., 2005). According to McGeer et al. (2003),
this trend contrasts with the accumulation of other metals by
molluscs, which is generally higher for increasing metal levels.

Scrobicularia plana was found to accumulate mercury
throughout its lifespan, in a linear pattern. Accumulation rates
showed a significant positive correlation to SPM mercury
levels, explainable by its feeding tactics, deposit feeding (By-
rne and O’Halloran, 2001; Verdelhos et al., 2005). Location
A1 was considered a highly stressful environment, reflected
by the 10-fold increase in sediment mercury levels and the
fact that no 5-year-old individuals could be found there. Mer-
cury daily uptake rates were calculated for mussels Mytilus
galloprovincialis (Mikac et al., 1996), ranging from 0.02 to
1.44 ng Hgtot d�1, but typically below 0.75 ng Hgtot d�1. Cal-
culations for an average 4þ year old individual (with a wet
weight of 2.5 g) in site A1 or A2 result in a mercury intake
of 1.71 ng Hgtot d�1, considerably higher. Much higher daily
uptake rates (200 ng Hgtot d�1) were observed for chronic ex-
posure experiments in the closely related species Macoma
balthica (Boisson et al., 1998), but these results were obtained
in laboratory experiments and are not compatible with long-
term survival of organisms.
Fig. 5. Lifespan mercury accumulation in S. plana. The trendlines calculated from average levels in each year represent the annual net accumulation of mercury by

the bivalves.
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Table 2

Mercury concentrations in sediment (mg kg�1), dissolved reactive fraction (ng L�1) and suspended particulate matter (mg kg�1) in the second sampling moment,

annual bioaccumulation rates in S. plana (calculated from the slope of regression lines, mg kg�1 yr�1) and the ratio between annual accumulation rates and SPM

Hg concentrations (mean values� Std. dev.)

Station Sediment [Hg]

(mg kg�1)

Reactive dissolved [Hg]

(ng L�1)

Suspended particulate matter [Hg]

(mg kg�1)

Annual bioaccumulation

rates

Acc. rate/SPM

A1 51.7� 4.8 60.5� 9.6 25.8� 0.4 0.258 0.01

A2 6.8� 0.3 15.8� 1.0 20.1� 2.6 0.254 0.013

A4 2.5� 0.1 28.3� 1.8 6.5� 0.2 0.064 0.01

A5 6.2� 0.1 9.0� 1.7 8.9� 0.5 0.035 0.004

A11 0.3� 0.1 1.1� 0.5 1.0� 0.1 0.009 0.009

A15 0.1� 0 1.5� 0.4 1.2� 0.5 �0.002 �0.002
Our results suggest the existence of a threshold accumula-
tion rate for Scrobicularia plana (around 0.25 mg kg�1 yr�1),
above which stress may result in physiologic alterations and
elevated mortality (4þ year old individuals in site A1 pre-
sented abnormal mercury levels). Scrobicularia plana was
found to synthesize metallothioneins as a response to heavy
metal contamination and the salinity of the medium found to
influence this physiological response (Garcı́a-Luque et al.,
2004). The rupture of this detoxifying mechanism may be
the basis for the results found in the top classes of the most
contaminated site. Another possible explanation was the inhi-
bition of enzymatic activity, described earlier by Mazorra et al.
(2002), but this study employed very high levels of mercury
(1e20 mg L�1, several orders of magnitude higher than the
dissolved concentrations found, up to 20 ng L�1) and no

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

A2 A5 A11 A15

[H
g]

or
g 

(m
g 

kg
-1

 w
w

t)

A

0

5

10

15

20

25

30

A2 A5 A11 A15

%
 H

g o
rg

 

B

C3 C4 C5

Fig. 6. Organic mercury accumulation study in S. plana: organic mercury (A)
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of total mercury (B) in composite samples of S. plana.
evidence on whether the levels observed in the field may in-
duce such an effect was found.

Along the contamination gradient, the organic mercury ac-
cumulation followed a pattern similar to that of total mercury.
Nevertheless, at each site no consistent accumulation with age
was observed, and the contribution of the organic mercury
fraction to the total mercury load tended to decrease with
age, regardless of environmental contamination. These results
imply that the rate of inorganic mercury uptake is higher than
that for organic mercury, causing a ‘‘dilution effect’’ obser-
vable with increasing age, and also with increasing contamina-
tion, since higher contamination sites had a lower percentage
of organic mercury. Mercury was released in inorganic forms,
resulting in low organic mercury fraction in sediments (below
1%) and therefore higher exposure to inorganic mercury. Also,
inorganic mercury is more strongly bound to particulate or-
ganic matter than organic mercury species, hence being
more bioavailable to deposit feeding organisms.

The tolerable daily intake for organic mercury oscillates de-
pending on the selected source, but Ipolyi et al. (2004) calcu-
lated from the most conservative sources and average
mollusc consumption a tolerable average residue level of
0.0435 mg kg�1 (wwt). In the present study, organic mercury
concentrations ranged from 0.005 in site A15 to 0.061 mg kg�1

(wwt) in site A2, therefore exceeding the tolerable average
residue level.

Our findings may have important implications for manage-
ment policies and biomonitoring programs, by giving a better
insight into the process of mercury bioaccumulation in the
clam Scrobicularia plana. For all but two sampling sites, the
ratio between annual bioaccumulation rates and suspended
particulate matter mercury concentrations was very close to
0.01, which if observed and confirmed elsewhere, may reveal
to be a good predictor of accumulation rates for S. plana. Since
bioaccumulation appears to follow a linear model, predicting
annual accumulation rates will allow to estimate mercury
levels at any given size class, and take necessary management
actions accordingly in order to avoid deleterious effects on
humans through direct consumption of bivalves.
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Pérez, E., Blasco, J., Solé, M., 2004. Biomarker responses to pollution in two

invertebrate species: Scrobicularia plana and Nereis diversicolor from the

Cádiz bay (SW Spain). Marine Environmental Research 58, 275e279.

Riba, I., Casado-Martı́nez, M.C., Blasco, J., DelValls, T.A., 2004. Bioavail-

ability of heavy metals bound to sediments affected by a mining spill using

Sloea senegalensis and Scrobicularia plana. Marine Environmental

Research 58, 395e399.
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