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RESUMO 

CONTAMINAÇÃO POR COMPOSTOS BUTILESTÂNICOS EM TRÊS  REGIÕES  

PORTUÁRIAS DO CHILE 

 

O imposex em gastrópodes (Acanthina monodon, Oliva peruviana e Xanthochroid 

Cassidyformis) e os níveis de butilestânicos (BTs) em sedimentos superficiais e 

tecidos foram avaliados em três áreas sob a influência das atividades marítimas ao 

longo da costa central do Chile. As concentrações mais elevadas de TBT foram 

observadas na baia de São Vicente (Concepción), atingindo 122,3 ng Sn g-1 em 

sedimentos superficiais e 59,7 ng Sn g-1 em tecidos de gastrópodes, enquanto em 

Valparaiso variou de 7,4 a 15,8 ng Sn g-1 em biota. As menores concentrações de 

TBT em sedimentos foram detectadas em Coquimbo (<2 ng Sn g- 1), que pode ser 

atribuída a um menor tráfego de embarcações (provavelmente usando produtos 

livres de TBT) associado à dinâmica local. Apesar de DBT e MBT serem os analitos 

predominantes, aportes recentes de TBT foram evidentes em algumas áreas. Na 

verdade, os barcos de pesca pode ser uma fonte relevante, uma vez que estes 

predominaram nos locais mais contaminados. Além disso, a ausência de diferenças 

significativas entre os níveis BTs de ambos os sexos de A. monodon sugere que os 

tecidos de sexos distintos podem ser indistintamente utilizados para estudos futuros 

de contaminação. A incidência de Imposex foi detectada em 11 dos 15 locais 

amostrados, indicando que os níveis ambientais de TBT tem sido suficiente para 

induzir efeitos deletérios sobre os organismos expostos. Assim, os impactos 

causados pelo TBT nas zonas costeiras do Chile foram detectáveis e consistentes 

com outros estudos realizados na América do Sul. Este problema ambiental pode 

ser, provavelmente, devido a falta de regulamentação proibindo o uso de tintas anti-

incrustantes a base de TBT, indicando que esta pode ser a realidade das demais 

áreas do Chile sob influência de atividades marítimas  

 

Palavras Chave: anti-incrustante, poluição, gastrópodes, sedimento, tributilestanho.  
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ABSTRACT 

BUTYLTIN CONTAMINATION IN THREE HARBOR AREAS FROM CHILE 

 

Imposex in gastropods (Acanthina monodon, Oliva peruviana and Xanthochorus 

cassidiformis), butyltins (BTs) levels in surface sediments and tissues were assessed 

in three areas under the influence of maritime activities along the central Chilean 

coast. The highest TBT concentrations were observed in São Vicente bay 

(Concepcion), reaching 122.3 ng Sn g-1 in surface sediments and 59.7 ng Sn g-1 in 

gastropods tissue, while in Valparaiso ranged from 7.4 to 15.8 ng Sn g-1 in biota. The 

lowest TBT concentrations were detected in Coquimbo (<2 ng Sn g-1), which can be 

attributed to a much lower ship/boat traffic (probably using TBT free products) in 

association to local dynamic. Despite DBT and MBT were the predominant analites, 

recent inputs of TBT were evident in some areas. In fact, fishing boats may be a 

relevant source since they predominated in the most contaminated sites. In addition, 

the absence of significant differences within BTs levels between both genders of A. 

monodon suggests that tissues from distinct sexes can be indistinctly used for future 

contamination studies. Imposex incidence was detected in 11 out of 15 sampled 

sites, indicating that environmental levels of TBT have been sufficient to induce 

deleterious effects on the exposed organisms. Thus, the impacts caused by TBT in 

Chilean coastal areas were detectable and consistent with other studies performed in 

South America. This present environmental problem may probably be due to the lack 

of regulations forbidding the use of TBT-based antifouling paints and might be the 

reality for other Chilean areas under the influence of maritime activities. 

 

Keywords: antifouling, pollution, gastropods, sediments, tributyltin   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pressão antrópica sobre o ecossistema aquático cresce a cada década 

fazendo com que a contaminação e consequente poluição destes ambientes se 

torne cada vez mais evidente. Dentre os diversos grupos de contaminantes 

orgânicos sabidamente danosos aos ecossistemas aquáticos, destacam-se os 

biocidas utilizados como princípio ativo de tintas anti-incrustantes (CASTRO, 2011).  

A função principal dessas tintas é combater a formação e o estabelecimento de 

comunidades bioincrustantes sobre superfícies expostas a água do mar (YEBRA et 

al., 2004). Usualmente, tintas anti-incrustantes são aplicadas em embarcações, 

plataformas petrolíferas, tubulações submarinas, comportas de represas, tanques 

destinados a aquicultura, dentre outras estruturas submersas. Além de combater a 

incrustação, esses produtos minimizam processos corrosivos, diminuem custos com 

manutenção, geram economia de combustíveis e reduzem a veiculação de espécies 

não nativas (KOTRIKLA, 2009). Entretanto, os biocidas empregados nestes 

sistemas anti-incrustantes acabam sendo gradativa e continuamente liberados para 

a coluna d’água podendo causar uma série de efeitos danosos a biota dos 

ecossistemas aquáticos. 

Considerando o tipo de biocida empregado na formulação de tintas anti-

incrustantes bem como o período da história em que foram utilizadas, podemos 

dividir as tintas anti-incrustante em 3 gerações. Em meados do século XX, os óxidos 

de cobre e de zinco foram os primeiros biocidas utilizados nessas tintas. Devido a 

sua baixa eficiência, em 1961 foi desenvolvida a primeira tinta anti-incrustante à 

base de um composto organoestânico (COE). Essas tintas, conhecidas como de 

segunda geração, utilizavam os compostos Tributilestanho (TBT) e/ou 

Trifenilestanho (TPhT) como biocidas ativos e foram empregadas por um grande 

número de embarcações, chegando a revestir os cascos de 90% de todos os navios 

construídos no mundo na década de 1980 (GODOI et al., 2003a). Em razão da sua 

elevada toxicidade ambiental estas tintas a base de COEs vem tendo sua utilização 

restringida desde 1987 no mundo. Finalmente em 2008, a Organização Marítima 

Internacional (IMO) baniu globalmente o uso das tintas anti-incrustantes de segunda 

geração em embarcações. Em função da crescente proibição no seu uso, a indústria 

naval iniciou, já na década de 1980, a comercializar tintas anti-incrustantes contendo 



16 

substâncias alternativas aos organoestânicos (EVANS et al., 1995). Essas tintas que 

posteriormente seriam conhecidas como de terceira geração, empregam até 4 

diferentes biocidas orgânicos ou organometálicos de um grupo de 20 compostos 

diferentes. (THOMAS e BROOKS, 2010).  

Considerando o tipo de utilização desses produtos, as áreas frequentemente 

impactadas por biocidas oriundos de tintas anti-incrustantes são zonas costeiras sob 

a influência de portos, marinas, canais de navegação e estaleiros. Sendo assim, a 

liberação e consequente acúmulo destes compostos fazem destes locais fontes 

importantes de contaminação à biota aquática (HOCH, 2011).  

Entre os vários grupos de xenobióticos, o composto Tributilestanho (TBT) 

usado em tintas anti-incrustantes de segunda geração está entre os mais estudados 

(CREWS et al., 1995). Um dos efeitos específicos e mais conhecidos da exposição 

ao TBT é o Imposex. Essa alteração consiste em uma desregulação endócrina em 

moluscos gastrópodes em que ocorre uma sobreposição de caracteres sexuais 

masculinos, tais como um pênis e canal deferente, em fêmeas (GIBBS & BRYAN, 

1987). Essa alteração vem sendo utilizada no biomonitoramento de zonas costeiras 

quanto à ocorrência ambiental de TBT (CASTRO et al., 2012a). Embora o uso do 

TBT tenha sido globalmente banido principalmente em embarcações de maior porte 

e que navegam em águas internacionais, ainda há evidências recentes de sua 

utilização em determinadas áreas da América do Sul, visto que muitos países sequer 

são signatários da Convenção da IMO ou possuem qualquer regulamentação 

proibindo o uso de COEs nas tintas anti-incrustantes (CASTRO, 2011). Além disso, o 

Imposex continua a ser detectado em populações de gastrópodes de diversas áreas, 

bem como níveis elevados de TBT (VILLARRAGA et al., 2015; CASTRO & 

FILLMANN, 2012). A elevada persistência desses compostos em sedimentos, bem 

como o fato de serem ambientalmente detectados em níveis similares aos que 

causam efeito, faz deste grupo de contaminantes um dos mais preocupantes da 

atualidade (CASTRO et al., 2012).  

Recentemente alguns estudos sobre a contaminação e os impactos de 

compostos butilestânicos tem sido publicados na América do Sul. Estes estudos 

incluem países como a Argentina (BIGATTI et al., 2009), Venezuela ) VILLARRAGA 

et al., 2015), Perú (CASTRO & FILLMANN, 2012) e Equador (CASTRO et al., 

2012c). No Brasil, vários estudos avaliam a contaminação por TBT em diversas 

regiões portuárias de Norte a Sul do país (GODOI et al 2003b; OLIVEIRA et al. 
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2010; FELIZZOLA et al., 2008). Entretanto, no Chile, embora alguns trabalhos 

relatem a contaminação por TBT através da incidência de Imposex (GOODING et 

al., 1999; COLLADO et al., 2010), apenas um trabalho foi publicado avaliando a 

contaminação por butilestânicos em sedimentos da Baia de São Vicente coletados 

em 2006 (PINOCHET et al., 2009). Além disso, até o momento nenhum estudo 

quantificou a ocorrência dos COEs na biota marinha chilena. Sendo assim, 

destacada falta de informações sobre a atual situação da contaminação por 

tributilestanho nos portos, marinas e estaleiros do Chile de manda estudos mais 

detalhados na zona costeira desse país. O Chile tem a segunda maior extensão 

litorânea da América do Sul, que permite o desenvolvimento de atividades marítimo-

portuárias em diversos pontos estratégicos do seu litoral. Portanto, é de grande 

importância avaliar o estado atual da contaminação por COEs nas regiões onde 

ocorre grande atividade marítima no Chile.   
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2.  OBJETIVOS 

 

Geral 

 Avaliar o impacto da contaminação por TBT e seus produtos de degradação 

em regiões sob influência de três dos principais terminais portuários do Chile. 

 

Específicos 

 Determinar os níveis de contaminação por compostos butilestânicos em 

amostras de sedimentos superficiais e biota (moluscos gastrópodes) 

coletadas após o banimento mundial do TBT nas regiões de Concepción, 

Valparaiso e Coquimbo, as quais estão sob a influência de terminais 

portuário; 

 Determinar os níveis de Imposex em espécies de moluscos gastrópodes 

habitantes destas áreas;  

 Verificar diferenças entre os níveis de butilestânicos em machos e fêmeas das 

espécies estudadas. 

 Comparar a sensibilidade de diferentes espécies de gastrópodes (Acanthina 

monodon, Oliva peruviana e Xantochorus cassidiformis) ao TBT. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

 

3.1. Histórico e aplicações dos organoestânicos  

 

O primeiro estudo sobre organoestânicos foi realizado por Edward Franckland 

em 1853, tendo sintetizado o di-iodeto de dietilestanho, (MARTINS & VARGAS, 

2013). Este composto manteve-se por muito tempo apenas sobre interesse científico 

e houveram poucas aplicações do mesmo até 1940, quando foi descoberto o seu 

potencial como estabilizantes na produção de Cloreto de Polivinila (PVC).  

Em 1950, a partir de um estudo conduzido pelo Conselho Internacional de 

Pesquisas sobre Tintas, no Instituto de Química Orgânica de Utrecht, sobre a ação 

destes compostos sobre organismos vivos, as propriedades biocidas dos compostos 

trialquilestânicos e triarilestânicos foram então descobertas, e passaram a ser 

exploradas comercialmente (GODOI et al., 2003a). A aplicação mais relevante dos 

trialquilestânicos como um ingrediente tóxico foi como conservantes de madeira 

(HOCH, 2001). No entanto, ao longo dos anos outras diferentes aplicações foram 

dadas a esses compostos como pesticidas, repelentes de roedores e, 

principalmente, em tintas anti-incrustantes, a fim de evitar a bioincrustação, (HOCH, 

2001).   

Atualmente. uma das maiores aplicações dos organoestânicos é como 

estabilizante de PVC. Esse polímero possui uma alta fragilidade na presença de luz 

e calor, e com a adição de derivados de organoestânicos (principalmente os 

dialquilestânicos) o PVC se torna mais estável, evitando os processos de 

descoloração e fragilidade (HOCH, 2001). Os estabilizantes à base de estanho estão 

dentre os mais eficientes na proteção do PVC, uma vez que em níveis tão baixos 

quanto 0,5% podem estabilizar compostos rígidos (RODOLFO & MEI., 2007). 

Estabilizantes com estanho, tais como o bis(iso octilmercaptoacetato) de 

dibultilestanho, podem estabilizar o PVC através de uma série de mecanismos tais 

como a substituição de cloretos lábeis (Figura 1) (RODOLFO & MEI, 2007). 
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Figura 1 - Reação de estabilização do PVC por compostos de estanho através da 

substituição de cloretos lábeis. 
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(Fonte: RODOLFO & MEI, 2007)  

 

A aplicação desses compostos na agricultura iniciou em 1960 utilizando-se 

pincipalmente o hidróxido e o acetato de trifenilestanho – TPhT para evitar algumas 

doenças fungicas em plantas (HOCH, 2001). Atualmente a utilização de COEs na 

agricultura não é muito eficaz e aceitável, devido principalmente a sua fácil 

degradação fotoquímica e a alta fitotoxicidade. Além disso, alguns trialquilestânicos 

possuírem alta toxicidade a mamíferos (GODOI et al., 2003a).  

A mais conhecida aplicação dos compostos orgânicos de estanho foi como 

ingrediente ativo em tintas anti-incrustantes, a fim de evitar a bioincrustação. Essa 

aplicação comercial também é responsável pelos principais aportes de COEs ao 

ambiente aquático (RUDEL, 2003), na forma de TBT e TPhT que são compostos de 

elevada atividade biológica. A eficiência e durabilidade de tintas à base de 

organoestânicos conquistaram a indústria naval e se tornaram um dos compostos 

mais utilizados das últimas décadas. No entanto, por volta dos anos 80 começaram 

a ser relatados efeitos sobre espécies não alvo. E, portanto o tributilestanho já foi 

considerado o composto químico mais tóxico para organismos introduzido 

deliberadamente no ambiente aquático (GODOI et al., 2003a; HOCH, 2001).  

 

3.2. Tintas anti-incrustantes versus bioincrustação  

 

As tintas anti-incrustantes têm por finalidade impedir a fixação de 

comunidades incrustantes indesejáveis sobre estruturas. Esses organismos 

possuem a capacidade de aderir a superfícies de objetos submersos ou semi-

submersos, tanto naturais quanto artificiais (LEWIS, 1998). Diversas estruturas, tais 

como tanques de aquicultura, comportas de represas, tubulação submarinas, boias, 

plataformas e embarcações costumam ser afetadas pela bioincrustação. Essas 

últimas são as mais afetadas por esse tipo de organismo, provocando a deterioração 

do revestimento, favorecendo a corrosão e descoloração do material (YEBRA et al., 
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2004). Além disso, o acúmulo de organismos no casco provoca maior atrito da 

embarcação com a água, devido à rugosidade gerada, o que leva a um aumento de 

peso e a redução da velocidade com a perda de capacidade de manobra. Para 

compensar isto, maior consumo de combustível é demandado, o que provoca um 

aumento dos custos operacionais e das emissões atmosféricas (YEBRA et al., 

2004). Nesse sentido, estima-se que biofilme incrustante de apenas 10 µm no casco 

de um navio pode acarretar um aumento de 0,3 a 1% no consumo de combustível 

(FELIZZOLA, 2005).  

No ambiente marinho diversas espécies apresentam a capacidade de se 

aderir a estruturas submersas. O processo de incrustações pode ser descrito em 

quatro etapas, conforme descrito a seguir:  

Primeira etapa: Após o contato da estrutura com a água, em 

aproximadamente um minuto, moléculas orgânicas, tais como polissacáridos, 

proteínas, glicoproteínas e compostos inorgânicos são rapidamente aderidos sobre a 

superfície através de forças físicas, como interações eletrostáticas e também por 

forças de Van der Waals, dando origem ao filme condicionado (ALMEIDA et al., 

2007). 

Segunda etapa: Após 24h, por forças físicas de adsorção, bactérias, 

protozoários e microalgas se desenvolvem formando um biofilme microbiano 

(ALMEIDA et al., 2007; YEBRA et al., 2004).  

Terceira etapa: Após uma semana, esporos de algas, cracas, fungos e 

protozoários marinhos são atraídos por estímulos sensoriais. Assim, ocorre uma 

transição a partir de uma biopelícula microbiana para uma comunidade mais 

complexa, que inclui organismos multicelulares primários, herbívoros e 

decompositores, formando o biofilme (ALMEIDA et al., 2007; YEBRA et al., 2004). 

Quarta etapa: Por fim, no período de duas a três semanas, inicia o 

crescimento de invertebrados marinhos maiores, juntamente com macroalgas 

(ALMEIDA et al., 2007; YEBRA et al., 2004).  

Atualmente, a forma mais eficaz de combater as comunidades incrustantes 

em estruturas é a aplicação de tintas anti-incrustantes contendo compostos biocidas 

na sua composição. Esses revestimentos protetores em contato com a água do mar 

liberam os compostos tóxicos os quais evitam a fixação de organismos incrustantes 

sobre a superfície (KOTRIKLA, 2009).  
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Ao longo dos anos, em prol de uma maior durabilidade e eficiência, diferentes 

tecnologias de tintas anti-incrustantes foram desenvolvidas. O primeiro relato da 

utilização de anti-incrustante foi há dois mil anos, quando navios feitos de madeira 

eram revestidos com chumbo e “untados” com mistura de óleo de baleia, enxofre e 

arsênio (GODOI et al., 2003a). Mas a primeira patente de anti-incrustante foi 

registrada em 1625 e sua formulação consistia de uma mistura de arsênio, cobre e 

goma em pó (CREWS et al., 1995). No século XIX, o óxido cuproso passou a ser 

utilizado como biocida em tintas anti-incrustantes. Entretanto tintas com essa 

composição perdiam sua eficiência em menos de um ano. Por isso, compostos de 

organomercuriais e arsenicais foram usados até 1970 para aumentar a eficiência 

das tintas à base de óxido cuproso (GODOI et al., 2003a). Essas tintas também são 

conhecidas como tintas de primeira geração (CASTRO et al., 2011).  

Em 1961 foi desenvolvida a primeira tinta à base de organoestânicos 

conhecidas como de segunda geração. Esses produtos podiam apresentar em sua 

composição dois compostos, o trifenilestanho e o tribultilestanho (CASTRO, 2011). 

No entanto, o tributilestanho foi o mais aplicado devido a sua alta eficiência e 

durabilidade. Sendo assim, em 1970, o TBT era o biocida anti-incrustante mais 

utilizado no mundo, chegando a um consumo mundial 35.000 t ano-1 em 1990 

(GODOI et al., 2003a). A partir de 1980 são publicados na literatura científica os 

primeiros relatos de efeitos ambientais deletérios (ALIZEU, 2000), relacionados a 

elevada toxicidade do TBT. Entre os organismos afetados estão espécies não alvo 

tais como que afeta inclusive organismos não-alvo, tais como peixes, bivalves, 

gastrópodes, crustáceos e algas (MARTINS & VARGAS, 2013).  

Sendo assim, em meados da década de 1980 a indústria de tintas anti-

incrustantes começou a comercializar tintas contendo biocidas alternativos aos 

organoestânicos, prevendo sua restrição. Essas novas tintas empregam até 4 

diferentes biocidas de um grupo de 20 compostos (CASTRO et al., 2011). Dentre os 

biocidas incorporados aos anti-incrustantes de terceira geração encontram-se 

compostos orgânicos não metálicos como: Diuron, Irgarol 1051, Sea-Nine, 

Clorotalonil, Diclofluanida, Tiram, Busan (TCMTB), TCMS Piridina e Trifenilbornano 

Piridina. Já os compostos metálicos (orgânicos e inorgânicos) incluem: Zinco 

Piritiona, Cobre Piritiona, Ziram, Maneb, Óxido Cuproso, Tiocianato de Cobre e 

Naftenato de Cobre (CASTRO et al., 2011). 
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3.2.1. Tipo de tintas anti-incrustantes  

 

As tecnologias de incorporação e liberação de biocidas a partir das tintas 

foram aperfeiçoadas ao longo dos anos. Atualmente são conhecidos apenas quatro 

tipos de tintas anti-incrustantes no que diz respeito a essas tecnologias: Tintas de 

livre associação (solúveis e insolúveis), autopolimento, erodíveis e tintas isentas de 

biocidas (ALMEIDA et al., 2007; ALZIEU, 1998; DAFFORN et al., 2011; MARTINS & 

VARGAS, 2013; SOUSA, 2004). 

 

Tinta de livre associação 

 

Tintas de livre associação podem ser divididas em solúveis e insolúveis. 

Essas tintas caracterizam-se pela simples dissipação de uma grande quantidade de 

biocida na matriz da tinta (SOUSA, 2004). As tintas de matriz solúvel são baseadas 

em ligantes de resina, incorporados por pigmentos tóxicos tais como óxidos de cobre 

e zinco. Essas tintas por serem solúveis em água do mar, apresentam pouca 

resistência mecânica e, dessa forma, ocorre uma alta taxa de erosão, o que não 

permite que a proteção ultrapasse 15 meses (ALZIEU, 1998; ALMEIDA et al., 2007) 

(Figura 2).  

 

Figura 2 - Lixiviação de tintas solúveis. 

 

(Fonte: Adaptado de ALMEIDA et al., 2007) 

 

As tintas de livre associação de matriz insolúvel caracterizam-se pela alta 

massa molecular dos ligantes como acrílicos, vinílicos e borracha clorada que são 

insolúveis em água do mar. Ao contrário das matrizes solúveis essas tintas 

apresentam alta resistência mecânica e lixiviação graduada. Entretanto, devido a 
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sua baixa solubilidade, na medida em que ocorre a lixiviação, são formados poros na 

matriz permitindo a entrada de água que continua a dissolver os biocidas (Figura 3). 

A durabilidade dessas tintas pode chegar a dois anos (DE MORA, 1996; SOUSA, 

2004). 

Figura 3 - Lixiviação de tintas insolúveis 

 
(Fonte: Adaptado de ALMEIDA et al., 2007). 

 

Tintas de Auto-Polimento 

 

Tintas de auto-polimento foram amplamente utilizadas em associação com o 

TBT. Essa tecnologia diminuiu a necessidade da utilização de grades quantidades 

de biocidas para garantir eficiência e são baseadas em copolímero acrílico. Dessa 

forma a molécula de TBT é ligada a cadeia principal do polímero através de uma 

ligação éster (Figura 4). Como o polímero é moderadamente solúvel nas condições 

básicas da água do mar, ocorre o rompimento das ligações éster promovendo a 

liberação do TBT para o meio (ALMEIDA et al., 2007). 

Figura 4 - Exemplificação da ligação éster do polímero com o TBT. 
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Considerando que a taxa de liberação pode ser controlada em níveis 

moleculares, a quantidade de biocida liberado a partir da tinta é constante, dobrando 

assim sua durabilidade que pode atingir até 60 meses (Figura 5). Portanto, tintas de 

auto-polimento não necessitam ser renovadas por longos períodos representando 

uma redução substancial de custos (ALMEIDA et al., 2007).  

 

Figura 5 - Modo de atuação dos copolímeros autopolimerizantes. 

 

 

(Fonte: Adaptado de SOUSA, 2004). 

 

Tintas Erodíveis 

 

Consistem numa grande proporção de ligantes de secagem física, não tóxicos 

e solúveis em água do mar, combinados com ingredientes poliméricos capazes de 

controlar, por processos físicos, a velocidade relativa dos mecanismos de dissolução 

(MARTINS & VARGAS, 2013). Em contato com a água, os biocidas se dissolvem 

juntamente com o ligante solúvel, sendo os ingredientes controladores do processo 

de dissolução “lavados” da superfície. Possuem efetividade superior a três anos 

(ALZIEU, 1998). 

 

Tintas Isentas de Biocidas  

 

Compostos por silicones ou fluoropolímeros. São hidrofóbicas e possuem 

superfícies ultralisas, que asseguram baixa fricção, de modo que os organismos 

incrustantes são incapazes de se fixar e aderir a elas (DAFFORN et al., 2011) 

(Figura 6). Contudo, ao final de três anos de exposição em água do mar, apenas 

conseguem evitar a incrustação em cerca de 20%, sendo eficientes somente em 

navios de alta velocidade (≥22 nós). (MARTINS & VARGAS, 2013) 
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Figura 6 – Tintas isentas de biocidas superfícies ultralisas. 

 

(Fonte: DAFFORN et al., 2011). 

 

3.3. Compostos organoestânicos: Características físico-químicas 

 

O estanho (Sn) é um elemento metálico localizado no grupo 14 da tabela 

periódica. Considerando sua camada de valência (5s2 5p2), podem ser encontrados 

compostos de estanho bivalentes e/ou tetravalentes. Em geral, os compostos de Sn 

(II) são os menos abundantes. Os compostos mais estáveis, incluindo espécies 

inorgânicas e organometálicas, existem sob a forma de Sn (IV) (MERCADO, 2003). 

Os compostos organoestânicos caracterizam-se pela presença de um átomo 

de estanho covalentemente ligado a um ou mais substituintes orgânicos (metil, etil, 

propil, butil, fenil). Quimicamente estes compostos são representados pelas fórmulas 

RSnX3, R2SnX2, R3SnX, R4Sn, onde “R” é o grupo alquil ou arilo substituinte e “X” é 

a espécie aniônica, como por exemplo haleto, óxido, hidróxido. (SOUSA, 2004) 

Compostos organoestânicos são bastante persistentes no ambiente e sua 

degradação é regulada pela perda do grupo carbônico (Figura 7). Estes compostos 

são estáveis a temperaturas de até 200 °C, não havendo, portanto, decomposição 

térmica em condições ambientais. No entanto, radiação UV, ácidos fortes e agentes 

eletrofílicos tem efeitos significativos na quebra das ligações Sn-C (HOCH, 2001).  
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Figura 7 – Processo de desbutilação em Compostos butilestânicos. 
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Uma propriedade importante e relevante nos compostos orgânicos de 

estanho é a sua volatilidade. Basicamente possuem baixa volatilidade que é 

influenciada fundamentalmente pelo pH. Sendo assim, a volatilidade desses 

compostos é reduzida em valores de pH abaixo do valor de pka – (constante de 

ionização de ácidos, para TBT pka = 6,51) de um organoestânico, devido a maior 

fração da molécula existir na forma de íon (RUDEL, 2003). 

O número de ligações de Sn-C produz efeito nas propriedades químicas e 

físicas dos compostos organoestânicos (Tabela 1). Esses compostos são 

hidrofóbicos e o grau de hidrofobicidade depende do estágio de alquilação ou 

arilação do átomo central de estanho, como número de grupos e comprimento da 

cadeia orgânica (HOCH, 2001). A hidrofobicidade dos compostos de butilestânicos 

decai com a perda do grupo butil, (Bu4Sn > Bu3SnX > Bu2SnX2 > BuSnX3). Dessa 

forma há uma diminuição linear nos coeficientes de partição, octanol/água (Kow) e 

com carbono orgânico (Koc) (HOCH, 2001). 
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Tabela 1 - Propriedades Físico-químicas de compostos organoestânicos mais 

relevantes ambientalmente. 

(Fontes: 
a
ALZIEU, (1998); 

b 
HOCH, (2001).

c
FENT, (1996), 

d
SMEDES, (2010)) 

 

As características físico-químicas do TBT variam muito dependendo do 

contra-íon ligado, sendo pouco solúvel em água do mar com solubilidade inferior a 

10 mg L-1, na sua forma de óxido (TBTO). Mas quando o contra-íon forma sais 

solúveis como os halogênios (TBTCl), a solubilidade pode chegar a 20 mg L-1 

(ALZIEU, 1998). Além do contra-íon, as diferentes condições de temperatura, 

salinidade e pH influenciam nas características físico-químicas do TBT. Nesse 

aspecto, um experimento realizado por FENT (1996) mostrou a variação do Kow em 

diferentes valores de pH de 5,8 a 7,8. Os resultados desse estudo mostraram que o 

coeficiente de partição variou entre 3,21 a 3,85, respectivamente, para TBTCl. No 

entanto, no ambiente marinho, a forma iônica do TBT+ encontra-se em equilíbrio 

entre as formas de cloreto (TBTCl) e hidróxido (TBTOH). Em condições normais de 

pH no mar (pH>8), a forma predominante é a de TBTOH, tornando o TBT mais 

biodisponível (ALZIEU, 1998)  . 

 

3.4. Contaminação ambiental  

 

Apesar do impacto ambiental causado por COEs está prioritariamente 

relacionado a sua utilização em tintas anti-incrustantes, existem outras vias de 

chegada desses compostos ao ambiente aquático. Entre elas, estão os esgotos 

urbanos, lixiviação de aterros sanitários e efluentes industriais (Figura 8). Sendo 

assim, historicamente a presença de DBT nos ambientes aquáticos estava apenas 

relacionada com a degradação TBT. No entanto, estudos mais recentes 

demonstraram que sua presença pode ser consequência de aportes de esgoto 

Composto Solubilidade 

(mg L-1) 

Ponto de 

ebulição 

logKow logKoc 

(TBT) R3Sn+ 
- - 4,70e 3.91d 

(TeBT) R4Sn - 145 / 1,3 kPab 9,37d 4,90d 

(TBT) R3SnCl >20a 172 / 3,3 kPab 3,21-3,85c 4,5c 

(DBT) R2SnCl2 4-50b 135 / 1,3 KPab 1,89d 3,27d 

(MBT) RSnCl3 92b 93 / 1,3 kPab 0,18d 1,76d 
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urbano, principalmente a partir da lixiviação de materiais a base de PVC (HOCH, 

2001). Um estudo realizado por SADIKI & WILLIAMS (1999) (Canadá) revelou 

concentrações de até 52,3 ng Sn L-1 de dibutilestanho e 291 ng Sn L-1 de 

monometilestanho em água de consumo provenientes de tubulações de PVC. Além 

disso, FENT (1996) demonstrou que efluentes urbanos possuem quantidades 

significativas de TBT, provavelmente devido a  lixiviação de madeira tratada. Apesar 

disso, as áreas onde se tem detectado os maiores níveis ambientais de TBT e seus 

produtos de degradação estão sob a influência de terminais portuários, marinas e 

estaleiros, devido ao uso de tintas anti-incrustantes.  

 

Figura 8 - Fontes e distribuição de organoestânicos no ambiente aquático. 

 

(Fonte: Baseado em HOCH, 2001). 

 

Organoestânicos podem ser encontrados em todos os compartimentos 

ambientais como água, sedimento, biota e material em suspenção (HOCH, 2001). 

Uma vez libertado para o ambiente, os COEs são rapidamente adsorvidos por 

materiais orgânicos em suspensão na água, assim como bactérias e algas 

(BURTON et al., 2004; ANTIZAR-LADISLAO, 2008). Em seguida, os COEs são 

prontamente incorporados aos tecidos de zooplâncton, invertebrados que se 
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alimentam por filtração e, consequentemente, se acumulam em organismos 

superiores, tais como peixes, mamíferos e aves aquáticas (ANTIZAR-LADISLAO, 

2008). 

No ambiente marinho o tempo de meia vida do TBT varia de dias a décadas, 

dependendo basicamente do compartimento no qual se encontra. A degradação 

pode ocorrer através de processos bióticos ou abióticos. Em ambos os processos 

ocorre a desalquilação que é a perda sucessiva de cadeias carbônicas, por exemplo 

TBT + → DBT 2+ → MBT 3+ → Sn 4+ (MERCADO, 2003). O principal processo de 

degradação abiótica relevante para o TBT é fotólise (radiação ultravioleta), com meia 

vida de aproximadamente 3 meses (RUDEL, 2003). Já a hidrolise não é relevante na 

temperatura e pH normalmente encontrados em condições ambientais. (MERCADO, 

2003).  

Os sedimentos são considerados o maior reservatório de TBT no ambiente 

marinho e estuarino. Em sedimentos profundos o tempo de meia vida pode variar de 

2 a 4 anos (BATLEY, 1996) e, em condições anaeróbicas, pode chegar a várias 

décadas (ANTIZAR-LADISLAO, 2008). 

 

3.5. Toxicidade  

 

A atividade toxicológica máxima dos COEs para organismos é observada em 

compostos trissubstituídos. Por outro lado, os tetrassubstituídos não apresentam 

quaisquer efeitos a biota, a não ser quando são degradados para compostos 

trissubstituídos (HOCH, 2001).  

Os diferentes grupos alquil ligados ao estanho proporcionam alterações no 

nível de toxicidade (Tabela 2). Dos compostos de trialquilestanho, o trietilestanho é o 

composto mais tóxico para mamíferos e, a partir desse composto, o aumento da 

cadeia carbônica proporciona uma queda na toxicidade, sendo o trioctilestanho um 

composto sem efeitos biológicos conhecidos (HOCH, 2001). 

  



31 

Tabela 2 - Trialquilestanhos e a toxicidade a diferentes organismos. 

Composto  Tipo de organismo  

C 1 H 3 (metil) 
 

Insetos 

C 2 H 5 (etil) 
 

Mamíferos 

C 4 H 9 (butil) 
 

Peixes, algas, mexilhões, moluscos, fungi 

C 6 H 5 (fenil) 
 

Fungos, moluscos, peixes 

Ciclo - C 6 H 11 (hexil) Ácaros, peixes 
(Fonte: HOCH, 2001). 

 

O tributilestanho é altamente toxico e o nível de toxicidade está relacionado 

com a sua concentração, tempo de exposição, biodisponibilidade e sensibilidade da 

biota, bem como a interação com vários outros compostos no ambiente (GRACELIA 

et al., 2013). Outro fator importante na toxicidade do TBT está relacionado ao seu 

alto coeficiente de partição (Log Kow), o qual é considerado um parâmetro 

responsável pela bioacumulação. Além disso, RUDEL, (2003) acreditam que a 

presença de ácidos húmicos no ambiente possa reduzir a toxicidade do TBT, devido 

a formação de complexos com esse material, diminuindo, assim a sua 

biodisponibilidade para a biota aquática  

O primeiro efeito do TBT sobre organismos não alvo, foi relatado em 1974 na 

Baía de Arcachon (França). A contaminação por organoestânicos afetou a produção 

de ostras provocando problemas de crescimento, seguido da ausência de 

reprodução e anomalias de calcificação (ALZIEU, 1998). 

O TBT apresenta efeitos a biota em diferentes concentrações, sendo que sua 

lipofilicidade favorece a penetração nos tecidos e no sistema nervoso central 

provocando diferentes efeitos (ARAMBARRI et al., 2003). Em concentrações 

menores que 1 ng L-1, o TBT induz  o Imposex (alteração sexual em fêmeas de 

moluscos gastrópodes) e em concentrações mais altas em níveis de 1 mg L-1 pode 

causar efeitos na reprodução de peixes (Tabela. 3).  
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Tabela 3 - Efeitos do TBT sobre organismso aquáticos em diferentes concentrações. 

Concentração Efeitos 

<1 ng L-1 Gastrópode sexualidade (Imposex) 

1 ng L -1 Crescimento fito e zooplâncton 

<2 ng L -1 Anomalias em ostras  calcificação ( Crassostrea gigas) 

20 ng L-1 Ostra C. gigas reprodução 

 1-100 µg L-1 O comportamento dos peixes 

 1-10 mg L-1 Reprodução de peixes 
(Fonte: ALIZEU, 2000) 

 

O Imposex é uma manifestação evidente de alterações endócrinas induzidas 

pela exposição de moluscos gastrópodes ao TBT (MARTINS & VARGAS, 2013). O 

mecanismo pelo qual o TBT causa o Imposex ainda não está claro. Porém, o TBT é 

conhecido por inibir a atividade da aromatase do citocromo P450 que converte a 

testosterona em estradiol (GRACELIA et al., 2013) (Figura 9). Este processo ocorre 

de um modo dose-dependente, o que faz do Imposex um biomarcador muito útil 

para diferentes níveis de contaminação por TBT (GRACELIA et al., 2013). 

Figura 9 - Diagrama que ilustra a regulação negativa da atividade da aromatase 

(CYP 19) mediado por Tributilestanho em moluscos, induzindo o Imposex. A seta a 

branca e as setas pretas representam um efeito inibidor (-) e um estimulador (+). 

 

(Fonte: Adaptado de GRACELIA et al., 2013 (A); Fêmea gastrópode Imposexada, foto de Ítalo 

Braga de Castro, 2011 (B)). 
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A ocorrência do Imposex vem sendo usada como biomarcador da 

contaminação por TBT, uma vez que apresenta baixo custo de análise. A 

intensidade de Imposex pode ser quantificada com base em diferentes índices. O 

RPLI (Índice do comprimento relativo do pênis) e o RPSI (Índice do tamanho relativo 

do pênis (elevado ao cubo)) comparam os comprimentos e tamanhos dos pênis das 

fêmeas e machos de uma mesma amostra. Similarmente, os níveis de 

desenvolvimento do Imposex podem ser avaliados com base no índice de 

desenvolvimento do vaso deferente de fêmeas gastrópodes (VDSI), o qual foi 

proposto por GIBBS & BRYAN (1987) para a espécie Nucella lapillus. No entanto, 

atualmente a escala VDSI mais utilizada é a proposta por FERNANDEZ et al. (2005) 

que adaptou a escala incialmente proposta por GIBBS & BRYAN (1987) a espécies 

de muricideos do Brasil. A escala de FERNANDEZ et al. (2005) baseia-se no 

tamanho do pênis e também no desenvolvimento do vaso deferente, quando é 

possível sua observação (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Estágios de desenvolvimento proposta por GIBBS & BRYAN (1987), e 

modificado por FERNANDEZ et al. (2005) para a espécie Stramonita haemastoma. 

Estágio Características observadas 

0 Fêmea gastrópode normal 

I Início da formação do pênis (pequena papila) 

II Pênis com tamanho inferior a 2 mm 

III Pênis com tamanho superior a 2 mm e presença do vaso deferente. 

IV Vaso deferente completamente formado. 

V Vulva bloqueada pela proliferação do epitélio formador vaso deferente. 

VI Presença de uma massa escura composta por ovos abortados no interior 

da glândula de cápsulas. 

  

                       (Fonte: FERNANDEZ et al. 2005) 
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3.6. Legislação:  

 

A primeira medida restritiva ao uso do TBT em tintas anti-incrustantes ocorreu 

em 1982 na França após a comprovação da queda da produção de ostras devido 

aos efeitos no crescimento e reprodução desses organismos (ALIZEU, 2000). Entre 

essas medidas estava a proibição do uso de tintas anti-incrustantes a base de TBT 

em embarcações menores que 25 m de comprimento. Considerando que 

embarcações menores permanecem a maior parte do tempo atracadas próximo a 

zona costeira, elas representam os maiores contribuintes para a contaminação por 

TBT. Além disso, também foram tomadas medidas quanto aos requisitos para 

rotulagem dos produtos comerciais à base de TBT, devendo constar sua proibição 

de aplicação em embarcações menores que 25 m e equipamentos de pesca e 

aquicultura (ALIZEU, 2000).  

O Reino Unido proibiu em 1985 o uso de TBT em pequenas embarcações e, 

em 1986, estabeleceu uma concentração limite na água do mar para a qualidade 

ambiental de 20 ng L-1 de TBT. Essa concentração foi estabelecida com base na 

letalidade de alguns moluscos importantes comercialmente após exposição ao TBT. 

Entre 1989 e 1990 países como Austrália, Canada, Japão, Suécia e Suíça também 

tomaram medidas restritivas ao uso do TBT (HOCH, 2001). Entre essas restrições 

estava a proibição ao uso de TBT em tintas de livre associação e sua 

comercialização em embalagens inferiores a 20 L (CHAMP, 2000; EUR-LEX, 2015).  

Em 1988 o problema relatado pelos países europeus chamou a atenção do 

Comitê de Proteção do Ambiente Marinho (MEPC) da Organização Marítima 

Internacional (IMO). Consequentemente, em 1990 a IMO sugere pela primeira vez a 

eliminação de tintas à base de COEs. No entanto, essa resolução foi aprovada 

apenas em 1999, levando à proibição global da aplicação de tintas anti-incrustantes 

a base de COEs a partir de 1 de Janeiro de 2003. Em 1 de janeiro de 2008, tintas 

anti-incrustantes a base de TBT foram definitivamente proibidas mundialmente. A 

partir de então, todas as embarcações com registo na IMO ficaram obrigadas a 

remover as pinturas antigas e substituir os seus revestimentos protetores por tintas 

livres de TBT. Essa determinação, só entrou em vigor em setembro de 2008 devido 

ao atraso em obter o número necessário de países signatários.  

Na América do Sul, as restrições quanto ao uso de tintas anti-incrustantes à 

base de TBT não seguiram o rigor dos países Europeus. Na Argentina, a Prefeitura 
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Naval, instituição que regulamenta a transporte marítimo, proibiu o uso destas tintas 

em todas as embarcações em 1998 através da Resolução 04/98.  

O Brasil, como membro signatário da Convenção, seguiu a normas 

estabelecidas pela IMO e, em novembro de 2007, através da portaria 23 das 

Normas da Autoridade Marítima, proibiu o uso de TBT em tintas anti-incrustantes 

(NORMAM 23/DPC). Adicionalmente, através da resolução CONAMA n° 357 de 

2005, estabeleceram-se concentrações máximas de 10, 63, 370 e 2000 ng L-1 de 

TBT para águas doces de classe I, classe II, e águas salinas de classe II e classe III, 

respectivamente (CONAMA, 2005). Em novembro de 2012, através da resolução 

CONAMA nº 454, foi estabelecido também concentrações máximas de 100 µg Kg-1 e 

1000 µg Kg-1 de TBT para níveis 1 e 2, respectivamente, em sedimento de águas 

salinas e salobras  (CONAMA, 2012).  

O Chile, através do Instituto Nacional de Normalização, estabeleceu-se em 

2001 uma concentração limite de 0,5 mg L-1 de estanho inorgânico para áreas de 

proteção costeira (MERCADO, 2003).  

É importante destacar que todas as medidas regulatórias impostas ao TBT 

são restritas apenas para sua aplicação em tintas anti-incrustantes. Como, até o 

momento não há nenhuma proibição de comercialização de compostos de 

tribultilestanho na América do Sul, pode ocorrer o seu uso ilegal visto a vantagem de 

sua utilização. No Brasil, por exemplo, o óxido de tributilestranho é livremente 

comercializado pela empresa CESBRA Química S/A (CASTRO et al., 2012).   

 

3.7. Determinação de Organoestânicos  

 

A determinação de compostos organoestânicos é uma desafio principalmente 

em matrizes ambientais complexas como sedimento e biota. A adsorção ou 

absorção desses compostos nessas matrizes com diferentes níveis de polaridade, 

adiciona elevado grau de dificuldade analítica (COLE et al., 2015). Entretanto, 

considerando as legislações atualmente vigentes, é de extrema importância que 

mais laboratórios se habilitem a realizar determinações analíticas desses compostos 

em amostras ambientais. 

A maioria dos métodos desenvolvidos para análise de organoestânicos 

envolve a aplicação de cromatografia de fase gasosa (CG) (COLE et al., 2015), 

devido principalmente a sua alta capacidade de resolução e fácil acoplamento com 



36 

diferentes detectores (MORABITO et al., 2000). No entanto, apenas os COEs 

tetrasubistituidos possuem estabilidade e volatilidade ideal para determinações por 

CG. Sendo assim, é necessária a aplicação de uma etapa de derivação para todos 

os compostos de butilestânicos. (GRACELIA et al., 2013). 

As diferentes características físico-químicas dos butilestânicos de interesse 

ambiental no que se refere a estado de oxidação e contra-íons ligados, afeta 

diretamente na análise simultânea desses compostos (COLE et al., 2015; HOCH, 

2001). No ambiente esses compostos podem apresentar diferentes interações com 

as matrizes bióticas ou abióticas. Essas interações podem ocorrer através de 

ligações íons-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido e pontes de hidrogênio 

(COLE et al., 2015). 

Para a extração a partir de sedimentos, não há necessidade de dissolução 

completa, devido as interações dos COEs com os sedimentos serem de caráter 

superficial. Dessa forma existem basicamente dois tipos de extração para compostos 

de organoestânicos, a extração por co-solvente ou por lixiviação ácida unicamente 

(COLE et al., 2015).   

Na extração por co-solvente é utilizado um solvente polar (metanol e 

acetonitrila são os mais comuns) juntamente com um ácido (os mais utilizados são o 

ácido acético, clorídrico, bromídrico e fórmico) (COLE et al., 2015). Por outro lado, 

na lixiviação ácida é utilizado apenas o ácido. Em amostras de sedimento, o ácido 

não apenas serve para ionizar os compostos de estanho, mas solubilizar os 

carbonatos superficiais promovendo a penetração e lixiviação (HOCH, 2001). 

A diferença na polaridade e interações eletrostáticas dos butilestânicos com o 

sedimento dificulta na escolha do solvente extrator. Desse modo é fundamental a 

aplicação de um agente complexante (Tropolona ou Carbamatos) para promover a 

formação de quelatos e assim aumentar o rendimento da extração (GODOI et al., 

2003; MORABITO et al., 1995). Os métodos de extração mais comuns para 

sedimento e biota utilizam ultrassom, agitação mecânica ou Soxhlet (GODOI et al., 

2003a). No entanto, recentemente técnicas de Microextração em fase sólida -   

(SPME) e Microextração em fase líquida (LPME) têm recebido atenção 

(RUTKOWSKA et al., 2014) devido a sua redução no consumo de solventes.  

A derivação e a extração são as etapas mais críticas na análise de COEs. 

Sendo assim, o baixo rendimento nessas duas etapas afeta drasticamente a 

qualidade dos dados gerados (MORABITO et al., 2000). As reações de derivação 
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mais comumente aplicados para análise de COEs são geração de hidretos com 

NaBH4, etilação com NaBEt4 e alquilação com reagentes de Grignard.  

A geração de hidretos e a adição de etila com NaBEt4 são mais adequados 

para amostras aquosas, podendo ser aplicado diretamente nas amostras. Entretanto 

no caso de amostras mais complexas, como sedimentos e biota, ocorrem várias 

interferências, o que resulta em baixo rendimento e baixa reprodutividade (GODOI et 

al., 2003a). Neste caso, o método utilizando reagente de Grignard é o mais utilizado 

para a análise de COEs nestas matrizes ambientais. Essa reação de derivação está 

baseada na adição de grupos alquil (hexil, pentil, propil, etil). Resumidamente, a 

alquilação converte todos os compostos em tetrassubistituidos, como pode ser 

observado na seguinte reação de pentilação (Figura 10): 

 

Figura 10 - Reação de pentilação; Grupos alquil (R); Halogênios (X); Pentil (Pe). 

 

RnSn(4-1)+ + Pe’MgX    RnSn’Pe (4-1) + MgX 

 

(Fonte: Adaptado de MORABITO et al., 2000) 

 

É importante destacar que devido a etapa de derivação é fundamental realizar 

a purificação dos extratos com sílica ou alumina. Isso ocorre devido a extração 

conjunta do enxofre que também são derivados formando diversos compostos de 

alquil enxofre que podem interferir na identificação e quantificação empregando CG-

EM e CG-DFC (Detector Fotométrico de Chama) (COLE et al., 2015; MORABITO et 

al., 2000). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1. Área de Estudo 

 

Chile possui uma área costeira de 756.096 km² o segundo país em área 

litorânea da América do Sul. Seu litoral se estende por 6435 quilômetros, permitindo 

o desenvolvimento de atividades marítimo-portuárias em diversos pontos 

estratégicos (MERCADO, 2003). Neste estudo foram coletadas amostras de biota 

(moluscos gastrópodes) e sedimentos superficiais em áreas sob a influência de 

terminais portuários instalados em cidades de Coquimbo, Valparaiso e Concepción. 

As amostragens foram realizadas em abril de 2013, em um total de 25 estações 

visitadas e mais de 900 km percorridos. A Figura 11 mostra imagens de alguns dos 

pontos de coleta nas três regiões e a Figura 12 destaca cada local com o seu 

respectivo tráfego de embarcações e tipo de amostra coletada.  

Figura 11 - (A) Baia de Herradura (Coquimbo); (B) Baia de Laguna (Valparaiso); (C)  

Baia de São Vicente (Concepción). 

 

 

 

(Fonte: Fotos de Gilberto Fillmann, 2013). 

A 

B 

C 
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Figura 12 - Estações de coleta de sedimentos e moluscos grastrópodes ao longo do 

litoral chileno. Coquimbo (CQ); Valparaiso (V); Concepción (C).  

  

(Fonte: Mapa costruido por Ítalo Braga de Castro e Rodrigo Batista, 2015) 
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oquimbo, cuja capital é a cidade de La Serena, é uma das 15 regiões do 

Chile. A Região de Coquimbo é banhada a oeste pelo Oceano Pacífico e faz divisa a 

leste com a Argentina. Essa região é conhecida por suas águas calmas onde se 

localiza o Porto de Coquimbo, um terminal portuário em expansão que está 

atualmente entre os 10 mais importantes portos do Chile (PORTO DE COQUIMBO, 

2015). Nesta região foram coletadas 5 amostras de sedimento e uma de biota 

(Acanthina monodon).  

Valparaíso localizada na região central é uma das regiões mais populosas do 

Chile. O Porto de Valparaíso fundado em outubro de 1912 está atualmente entre os 

20 maiores portos da América Latina. É o principal e um dos mais movimentados da 

costa do Pacífico Sul, movimentando mais de 10 milhões de toneladas de carga 

anualmente em seus terminais. Além disso, por temporada, o Porto de Valparaiso, 

recebe cerca de 40 cruzeiros e 100 mil visitantes (PORTO DE VALPARAISO, 2015). 

Na área sob a influência desse terminal, foram coletadas 5 amostras de biota 

(Acanthina monodon, Oliva peruviana e Xantochorus cassidiformis), não tendo sido 

obtidas amostras de sedimentos devido a predominância de sedimentos grosseiros 

em toda a área.  

Concepción é a segunda região metropolitana mais populosa do Chile. Abriga 

atualmente o maior centro industrial do país. A cidade é banhada pelo Pacífico e 

possui importantes terminais portuários (Porto de São Vicente; Porto Talcahuano; 

Porto de Lirquen; Porto de Coronel). Nessa área foram coletadas 5 amostras de 

sedimento e 9 amostras de biota (A. monodon).  

A descrição e localização detalhada de cada estação de coleta são 

apresentadas na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Descrição dos locais de amostragem, Baia; Estação, Região de 

Coquimbo (CQ), Região de Valparaiso (V), Região de Concepción (C); Localização 

geográfica e tipo de amostra coletada. 

Baia Estação 
Localização 
Geográfica 

Descrição Amostra 

B
a

ia
 d

e
 C

o
q

u
im

b
o

 

CQ1I 

 
29° 49' 25.1'' S 

 
71° 17' 26.6'' O 

 

Punta dos Teatinos, localizada 
a 10Km ao norte da cidade de 

La Serena. Não possui 
nenhum tipo de navegação. 

Biota 

CQS 2 
29° 57' 12.3'' S 

 
71° 19' 57.3'' O 

Baia de Coquimbo. Presença 
de embarcações de pesca. 

Sedimento 

CQS 3 
29° 56' 53.6'' S 

 
71° 20' 01.1” O 

Porto de Coquimbo, localizado 
na baia de Coquimbo. 

Presença de embarcações 
comerciais. 

Sedimento 

B
a

ia
 d

e
 H

e
rr

a
d

u
ra

  

CQS 4 
29° 58' 10.7'' S 

 
71° 21' 24.1'' O 

Baia de Herradura, localizada 
a 2 km do centro de Coquimbo. 
Presença de embarcações de 

pesca. 

Sedimento 

CQS 5 
29° 58' 40.5'' S 

 
71° 21' 40.3'' O 

Baia de Herradura, localizada 
a 2 km do centro de Coquimbo. 

Presença de marinas. 
Sedimento 

B
a

ia
 d

e
 

T
o

n
g

o
y
  

CQS 6 
30° 15' 21'' S 

 
71° 29' 57.6'' O 

Muelle Tongoy, localizada 
42Km ao Sul de La Serena. 

Tongoy é uma cidade turística. 
Presença de alguns pequenos 

barcos de pesca. 

Sedimento 

B
a

ia
 d

e
 

Q
u

in
te

ro
  

V1 
32° 46' 31.7'' S 

 
71° 31' 39.2'' O 

Porto de Quintero: localizado 
na baia de Quintero. Presença 

de marinas e embarcações 
comerciais. 

Biota 

B
a

ia
 d

e
 

C
ó

n
c
o

n
 

V2 
32° 55' 13.1'' S 

 
71° 30' 58.1'' O 

Baia de Cóncon, localizado na 
cidade de Cóncon uma 

província de Valparaíso. Não 
possui nenhum tipo de 

navegação. 

 Biota 

B
a

ia
 d

e
 

V
a

lp
a

ra
is

o
  
 

V3 
33° 01' 31.6' S 

 
71° 34' 38.1'' O 

Cidade de Recreo, localizado 
na baia de Valparaiso. 

Presença de uma marina. 
Biota 

Coordenadas em Grau, Minutos, Segundos (GMS). 
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Tabela 5 (cont.) – Descrição dos locais de amostragem, Baia; Estação, Região de 

Coquimbo (CQ), Região de Valparaiso (V), Região de Concepción (C); Localização 

geográfica e tipo de amostra coletada. 

Baia Estação 
Localização 
Geográfica 

Descrição Amostra 

B
a

ia
 d

e
 L

a
g
u

n
a

  
 

V4 
33° 01' 08.6'' S 

 
71° 38' 33'' O 

Porto de Valparaiso, localizado 
na Playa Ancha em 

Valparaíso, Presença 
embarcações comerciais. 

Biota 

V5 
33° 06' 09.3'' S 

 
71° 40' 28.9'' O 

Praia Laguna Verde, localizada 
em Valparaiso. Presença de 

embarcações de pesca. 
Biota 

B
a

ia
 C

o
liu

m
o
  

C1 
36° 32' 13'' S 

 
73° 56' 06.3'' O 

Cidade de Dichato. Presença 
de algumas embarcações de 

pesca. 
Biota 

C2S 
36° 33' 09.8'' S 

 
72° 57' 21.1'' O 

Cidade de Coliumo, localizada 
a 39 Km de Concepción. 

Presença de algumas 
embarcações de pesca. 

Sedimento 

C3 
36° 31' 41.7'' S 

 
72° 57' 14.4'' O 

Cidade de Coliumo, localizada 
a 39 Km de Concepción. 

Presença de algumas 
embarcações de pesca 

Biota 

B
a

ia
 d

e
 C

o
n

c
e
p

c
ió

n
  
 

C4 
36° 35' 46.1'' S 

 
72° 58' 38.9'' O 

Cocholgue, vila de pescadores, 
localizada na cidade de Tomé. 
Presença de embarcações de 

pesca. 

Biota 

C5I 
36° 42' 31.4'' S 

 
72° 58' 36'' O 

Lirquen, cidade portuária 
(Porto de Lirquen) pertence ao 
município de Penco. Presença 
de embarcações comerciais e 

pesca. 

Biota 

C6S 
36° 42' 34.7'' S 

 
73° 06' 48.4'' O 

Porto Talcahuano, localizado 
na baia de Concepción na 

cidade de Talcahuano. 
Presença de embarcações de 

pesca e comerciais. 

Sedimento 

C7 
36° 38' 08.7'' S 

 
73° 05' 29.8'' O 

Tumbes, vila de pescadores 
que faz parte da cidade de 
Talcahuano. Presença de 
embarcações de pesca. 

Biota 

Coordenadas em Grau, Minutos, Segundos (GMS). 
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Tabela 5 (cont.) – Descrição dos locais de amostragem, Baia; Estação, Região de 

Coquimbo (CQ), Região de Valparaiso (V), Região de Concepción (C); Localização 

geográfica e tipo de amostra coletada. 

Baia Estação 
Localização 
Geográfica 

Descrição Amostra 

B
a

ia
 S

ã
o

 V
ic

e
n

te
  

 

C8S 
36° 43' 33.2'' S 

 
73° 07' 54.2'' O 

Porto São Vicente, localizado 
na baia São Vicente faz parte 
do município de Talcahuano. 

Presença de embrcações 
comerciais e pesqueiras. 

Sedimento 

C9S 
36° 46' 15.3'' S 

 
73° 10' 26.5'' O 

Estuário de Lenga, localizado 
na Cidade de Hualpencillo é 
localizado ao redor de uma 
zona industrial. Não possui 
nenhum tipo de navegação. 

Sedimento 

C10 
36° 45' 36.1'' S 

 
73° 10' 27.2'' O 

Caleta Lenga, praia turística ao 
sul da baia de são Vicente. 
Não possui nenhum tipo de 

navegação. 

Biota 

M
a

r 
  

C11 
36° 46' 22.9'' S 

 
73° 12' 39.8'' O 

Chome. Não possui nenhum 
tipo de navegação. 

Biota 

B
a

ia
 C

o
ro

n
e

l 
  

C12 
37° 01' 42'' S 

 
73° 10' 44'' O 

Cidade Coronel, localizada a 
30Km de Concepción. Não 

possui nenhum tipo de 
navegação. 

Biota 

C13S 
37° 01' 30.9'' S 

 
73° 09' 21.9'' O 

Cidade Coronel, localizada a 
30Km de Concepción. . 

Presença de embarcações de 
pesca e comerciais. 

Sedimento 

C14 
37° 02' 30.3' S 

 
73° 08' 44.9'' O 

Cidade Coronel, localizada a 
30Km de Concepción. 

Presença de embarcações de 
pesca e comerciais. 

Biota 

Coordenadas em Grau, Minutos, Segundos (GMS). 

 

4.2. Coleta  

 

As amostras de sedimento foram coletadas com uma draga de aço inoxidável 

tipo Van Veen. Para cada amostra foi coletada apenas a camada superficial (2 cm), 

sendo transferida para recipientes de alumino previamente descontaminados. 

Posteriormente, as amostras foram acondicionadas em caixas térmicas, congeladas 

e conduzidas ao Laboratório de Microcontaminantes Orgânicos e Ecotoxicologia 
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Aquática – CONECO, onde foram realizadas as análises de butilestânicos, carbono 

orgânico total e granulometria (Figura 13). 

Figura 13 – Etapas de amostragem (sedimento). 

 

 

 

A coleta de organismos foi realizada manualmente ou empregando mergulho 

em 15 estações da grade amostral apresentada na Figura 13. Em cada um dos 

pontos, 30 exemplares adultos das espécies de moluscos gastrópodes muricídeos 

(Acanthina monodon, Oliva peruviana e Xantochorus cassidiformis – Figura 13) 

foram manualmente coletados, acondicionados em sacos plásticos e transferido ao 

laboratório para determinação dos níveis de Imposex. 

 

4.3. Determinação dos níveis de Imposex em gastrópodes  

 

Para verificar a ocorrência de Imposex, os organismos foram previamente 

anestesiados através de imersão em solução salina de cloreto de magnésio 3,5% 

durante aproximadamente 2 h. Após esse período, as conchas foram medidas com a 

ajuda de um paquímetro da ponta da espinha até a extremidade do canal sifonal, 

sendo posteriormente removidas para análise morfológica dos tecidos.  

A identificação sexual foi realizada com base na presença de receptáculo 

seminal em fêmeas e de próstata em machos. Adicionalmente a coloração das 
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gônadas foi utilizada como critério de distinção entre os sexos. As fêmeas que 

apresentavam estruturas sexuais masculinas, tais como um vaso deferente e/ ou 

pênis, foram considerados com algum nível de Imposex (Figura 14). 

A ocorrência de Imposex foi quantificada através dos seguintes índices: 

Porcentagem de Imposex (%I), FPLI que corresponde a medida do comprimento 

médio dos pênis das fêmeas, RPLI e por fim, o VDSI que é o índice de sequencia do 

vaso deferente, obtido comparando-se os animais observados com a escala 

proposta por GIBBS & BRYAN (1987) e modificada por FERNANDEZ et al. (2005).  

Figura 14 – Fluxograma para a avaliação de Imposex em gastrópodes 

 

 

Após análise dos paramentos de Imposex, o complexo formado pela gônada 

e grândula digestiva (porção visceral) foi removido de seis organismos de cada sexo 

e posteriormente congelados, liofilizados e homogeneizados com o equipamento 

Ultra–Turrax, para determinação analítica de butilestânicos  
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Figura 15 – Fotos das espécies de gastrópodes coletados: Xantochorus 

cassidiformis (A); Acanthina monodon (B) e Oliva peruviana (C) 

   

(Fonte: Foto de Ítalo Braga de Castro (A); www.gastropods.com (B e C) 

 

4.4. Caracterização dos sedimentos 

 

As amostras de sedimento coletadas foram liofilizadas para a remoção do 

conteúdo de água. Posteriormente foram desagregadas usando gral e pistilo de 

porcelana, uma alíquota foi separada para a análise granulométrica e o restante foi 

desagregado até a obtenção um sedimento homogêneo.  

 

4.4.1. Análise granulométrica  

 

A análise granulométrica da fração grosseira foi realizada no Laboratório 

CONECO, através da técnica de peneiramento. A metodologia de análise foi 

baseada no método descrito por SUGUIO (1973). Essa metodologia consiste em 

passar 25 g de sedimento seco e desagregado por um conjunto de peneiras, com 

malhas de diferentes diâmetros (1000 µm, 500 µm, 250 µm, 125 µm, 63 µm), sob 

agitação (agitador eletromagnético) durante aproximadamente 15 min. Após esse 

tempo o sedimento separado por diferentes tamanhos, foi pesado para obtenção da 

porcentagem de cada tipo de grão. A porção de sedimento considerado finos são 

aqueles que ultrapassam a última peneira (63 µm).   

 

4.4.2. Análise de Carbono Orgânico Total (%COT) 

 

O preparo das amostras para análise de %COT foi realizado pesando um 

grama de sedimento seco e homogêneo, em uma placa de petri (procedimento 

http://www.gastropods.com/
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realizado em duplicata). Essas placas foram colocadas em um dessecador fechado 

com ácido clorídrico concentrado, durante 24-36 h a fim de promover a 

descarbonatação (procedimento necessário para eliminar todo o carbono inorgânico 

da amostra). Após esse período as amostras foram secas em uma estufa a 60ºC, 

até obtenção de peso constante.  

Para a determinação da porcentagem de carbono orgânico total, foi pesado 

de 2,5 a 3 mg de sedimento em uma cápsula de estanho, a qual teve seu %COT 

determinada em analisador elementar CHNS (Perkin Elmer) (GRAY, 1981). 

 

4.5. Materiais Utilizados  

 

4.5.1. Instrumentação: 

 

 Banho de Ultrassom (Unique - USC 1800, frequência ultrassônica 40 kHz e 

potência ultrassônica 135 Watts RMS).  

 Liofilizador (Liotop - L101) 

 Agitador Vortex (WhirliMixer) 

 Equipamento Ultra - Turrax  (IKA T10 basic) 

  Balança Analítica de precisão (Shimadzu) 

 Centrífuga Refrigerada (Cientec – CT 5000R) 

 Sistema de evaporação Syncore (Büchi) 

  Sistema gerador de nitrogênio (Parker) 

 Cromatógrafo de fase gasosa equipado com um amostrador automático, 

injetor Split/Splitless e detector de espectrometria de massas tipo quadrupolo 

(Perkin Elmer modelo Clarus 500 MS).  

 Agitador eletromagnético (Bertel) 

  Analisador elementar CHNS (Perkin Elmer). 

 Sistema de água ultrapura (Direct-Q UV3® Millipore) 

 

4.5.2. Reagentes, Solventes e Padrões: 

 

 Diclorometano (J.T Baker, USA)   

 Hexano (Macron, USA) 
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 Metanol grau HPLC (J.T Baker, México) 

 Tolueno (Mallinckrodt, USA)  

 Acetona grau HPLC (J.T Baker, USA). 

 Cloreto de Sódio (Merck). 

 Sulfato de Sódio (J.T Baker, USA) 

 Tropolona 98% (Sigma Aldrich).  

 Ácido Clorídrico 37% (Merck).  

 Brometo de pentilmagnésio em solução de éter dietílico 2 mol L-1 (Sigma 

Aldrich). 

 Sílica gel  

 Água (Millipore Direct-Q UV3). 

 Gás Nitrogênio >99,995% de pureza (White Martins, Brasil). 

 Gás Nitrogênio >99,999% de pureza (White Martins, Brasil). 

 Gás Hélio >99,999% de pureza (White Martins, Brasil). 

 Padrão analítico de Cloreto de tripropilestanho 98,9% (Merck).  

 Padrão analítico de Tetrabutilestanho 98,8% (Merck).  

 Padrão analítico de Cloreto de tributilestanho 98,2% (Sigma-Aldrich). 

 Padrão analítico de Dicloreto de dibutilestanho 96,0% (Sigma-Aldrich). 

 Padrão analítico de Tricloreto de butilestanho 95,0% (Sigma-Aldrich). 

 Padrão certificado de sedimento superficial. (PACS-2 / Conselho Nacional de 

Pesquisa do Canadá, Ottawa, Canadá). 

 

4.6. Descontaminação da vidraria  

 

Para realizar análise de butilestânicos é fundamental não utilizar qualquer 

material plástico devido a possível presença de dibutilestanho em alguns desses 

materiais. Portanto em todas as etapas de análise só foram utilizados vidrarias e 

utensílios de metal previamente descontaminados a fim de evitar qualquer 

interferente ou contaminação. 

Para a descontaminação, o material ficou 24hs de molho em solução de 

detergente Extran alcalino 5% (v/v), sendo abundantemente enxaguado e deixado 

por mais 24 horas de molho em solução de ácido nítrico 5% (v/v). Em seguida foi 

enxaguado novamente, seco em estufa com circulação forçada de ar a 35°C e 
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calcinados em mufla a 450ºC por 6 horas (vidrarias não volumétricas ou graduadas). 

As vidrarias volumétricas, graduadas e os materiais de metal, foram lavados três 

vezes com acetona e hexano. 

 

4.7. Preparo das soluções analíticas  

 

As soluções analíticas estoque foram preparadas pela dissolução dos 

padrões puros em tolueno na concentração de 1 mg Sn mL-1, considerando sempre 

o grau de pureza. Todas as soluções de COEs foram preparadas em peso de 

estanho a fim de normalizar os resultados. Para a solução com a mistura de todos 

os compostos de estudo foram preparadas pela diluição das soluções estoques na 

concentração de 10000 ng Sn g-1. Após o preparo, essas soluções foram 

armazenadas em frascos âmbar sob refrigeração de 4 °C, sendo mantido um 

registro do peso da solução para eventuais correções da evaporação. 

 

4.8. Análise de Butilestânicos 

 

4.8.1.  Método  

 

A análise de butilestânicos seguiu o método proposto por MORABITO et al. 

(1995) e modificado por CASTRO et al. (2015). 5 g de sedimento liofilizado e 

macerado foram pesados (para as amostras de biota foi pesado apenas 1 g) em 

frascos âmbar de 50 mL e fortificados com 100 ng do padrão de recuperação - 

cloreto de tripropilestanho (TPrT). Após repouso de 30 min para a interação com a 

matriz, foram extraídas pela adição de 15 mL de solução tropolona 0,05% em 

metanol e 1 mL de ácido clorídrico concentrado. Posteriormente, os frascos foram 

agitados por 1 min em vórtex, inseridos por 15 min em banho de ultrassom (40 ºC) e 

centrifugadas por 10 min a 3250 rpm (procedimento realizado em triplicata).  

Posteriormente, os extratos foram transferidos para um funil de separação 

previamente preenchido com solução 10% de NaCl. Em seguida, uma extração 

líquido-liquido com 20 mL de diclorometano foi realizada três vezes. A fase orgânica 

de cada etapa foi recolhida em balão, passando anteriormente por sulfato de sódio 

anidro a fim de remover qualquer resíduo de água. Os 60 mL de extrato em 
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diclorometano foram transferidos para frasco apropriados e adicionados de 5 mL de 

hexano. Essa mistura de solventes foi evaporada até 1 mL em sistema de 

evaporação Syncore, promovendo a troca de solvente para hexano. Cada extrato de 

1 mL foi transferido para um frasco âmbar com tampa septada e purgados com 

nitrogênio gasoso. Em seguida, com uma seringa de vidro foi adicionado 2 mL de 

brometo de pentilmagnésio em solução de éter dietílico 2 mol L-1 (Reagente de 

Grignard), agitado por 1 min em vortex e deixando em repouso por 30 min.  

Após, os frascos foram colocados em banho de gelo e adicionados 15 mL de 

água ultrapura e aproximadamente 2 mL de ácido clorídrico concentrado, ambos 

previamente resfriados. Posteriormente, uma nova extração liquido-liquido foi 

realizada utilizando 5 mL de hexano como solvente extrator (etapa realizada em três 

etapas) e o volume foi novamente reduzido a 1 mL em sistema Syncore. Esse 

extrato foi transferido para uma coluna com 3,5 gramas de sílica gel (ativada por 4 h 

a 160 ºC) e eluido com 15 mL de hexano/tolueno 1:1. Após a purificação, os volumes 

dos extratos foram mais uma vez reduzidos sob fluxo de nitrogênio até 0,9 mL, 

sendo transferidos para frascos de 1,5 mL com 100 ng de padrão interno 

(tetrabutilestanho) e avolumados a 1 mL (Figura 16).  
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Figura 16 – Fluxograma da análise de butilestânicos 

 

 

 

4.8.2.   Parâmetros instrumentais 

 

Os extratos foram analisados em um cromatógrafo de fase gasosa equipado 

com um amostrador automático, injetor Split/Splitless e detector de espectrometria 

de massas tipo quadrupolo (CG-MS Perkin Elmer modelo Clarus 500 MS). A tabela 6 

apresenta os parâmetros instrumentais.  
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Tabela 6 - Parâmetros instrumentais 

Parâmetro Valor 

Injetor Split/Splitless 

Temperatura 280 ºC 

Volume de Injeção 2 µL 

Vazão total do gás de arraste 1,7 mL min-1 (Hélio, >99,999 %) 

Detector MS 

Temperatura da fonte de ionização 200 ºC 

Temperatura da interface 300 ºC 

Coluna ZB 5MS (30 m x 0.25 mm x 0.25 um) 

 

A temperatura do forno foi programada da seguinte forma: 2 minutos a 80 °C 

e posteriormente elevada a 300 °C a taxa de 11 °C min-1. O tempo total de análise 

foi de 22 minutos. Todos os resultados foram reportados em nanograma de estanho 

por grama de amostra (ng Sn g-1). 

Os íons monitorados e as massas molares utilizadas para a identificação dos 

compostos são apresentados na Tabela 7 e os cromatogramas estão acessíveis no 

Anexo II. 

Tabela 7 – Compostos, tempo de retenção e Íons de monitoramento; Íon de 

quantificação (Q) Íons de Confirmação (C1 e C2). 

Compostos 

Derivatizados 

Tempo de 

retenção 

(min) 

Q 

(m/z) 
C1 (m/z) C2(m/z) 

Tripropilestanho 9,56 273 275 277 

Tetrabutilestanho 11,07 177 233 235, 291 

Tributilestanho 11,92 179 261 263, 319 

Dibutilestanho 12,73 249 317 319, 315 

Monobutilestanho 13,49 193 317 319 

 

4.9. Validação do método.  

 

Após determinar as melhores condições para a determinação de 

butilestânicos, o método proposto por MORABITO et. al. (1995) foi então validado 

por CASTRO et al. (2015). Os parâmetros como curva analítica, efeito matriz, 
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exatidão, precisão, limite de quantificação e detecção foram todos reavaliados 

seguindo as normas de validação de metodologia descritas por SANCO (2015).  

 

4.9.1. Curva analítica, linearidade e efeito matriz. 

 

Para avaliar a linearidade do método, curvas analíticas foram construídas em 

solvente e em matriz isenta de contaminação (sedimento superficial e mexilhão), 

com dez níveis de concentração, divididas em curva baixa (2; 5; 10; 25; 50 ng Sn 

mL-1) e curva alta (50; 100; 250; 500; 1000 ng mL-1). Cada ponto da curva foi 

injetado três vezes e a área de cada pico foi integrada usando o software Turbo 

Mass do CG-MS. A partir desses resultados foram construídas as curvas e calculado 

os parâmetros de linearidade com base na equação de regressão linear e no 

coeficiente de correlação, considerado aceitável quando superior a 0,99.  

Trabalhar com matrizes complexas como sedimento e biota requer estudos 

sobre o efeito matriz. Esse efeito consiste na mudança da eficiência de ionização, na 

presença de outros compostos. Sinais muito altos gerados pela matriz podem 

produzir erros de falso positivo ou negativo (KRUVE et al., 2008) e, por isso, é 

fundamental avaliar estes efeitos na validação de uma metodologia. Nesse trabalho 

o efeito matriz foi avaliado através da comparação entre a curva preparada em 

solvente puro e as curvas preparada por sobreposição na matriz. A razão entre a 

inclinação na matriz (Sm) e a inclinação em solvente (Ss) foram calculados e a 

intensidade do efeito devido aos componentes extraídos da matriz foi avaliado de 

acordo com o aumento ou supressão de sinal (%EM), sendo calculados da seguinte 

maneira: 

 

%EM= 100(
1−Sm

Ss
) %                                                (2) 

 

4.9.2. Precisão e Exatidão 

 

A precisão do método foi verificada através da repetitividade (RSDr%) e 

precisão intermediaria (RSDi%). Para isso, amostras foram fortificadas em triplicata 

com concentrações conhecidas para sedimento (2; 4; 20; 40 ng Sn g-1) e mexilhão 
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(5; 10; 20; 100 ng Sn g-1) e analisadas (n=12). Posteriormente foram injetadas 

também em triplicata no CG-MS. A precisão intermediaria foi avaliada, alterando os 

dias (inter-dia) e operadores das análises.  

 

A precisão foi calculada através da seguinte equação:  

 

RSD(%) =
s

X𝑚
× 100                                               (3) 

Onde: 

RSD(%)= Desvio padrão relativo. 

S= Estimativa do desvio padrão absoluto  

Xm= Média das réplicas  

 

A exatidão do método foi avaliada através da recuperação das três diferentes 

concentrações dos analitos fortificados na matriz, assim como a análise de material 

de referência certificado de sedimento (PACS-2 - National Research Council of 

Canada (NRC)). Os cálculos foram feitos de acordo com a seguinte equação:  

 

R% =
Ca− Cb

Cr
× 100                                                   (4) 

Onde: 

R%= Porcentagem de recuperação dos analitos.  

a= concentração encontrada na matriz fortificada  

b= concentração no branco (matriz não fortificada) 

r= Concentração real (Concentração adicionada) 

 

Como consequência de se trabalhar com compostos em níveis de resíduo 

foram consideradas aceitáveis recuperações entre 70% e 120% e um desvio padrão 

relativo de 20% (SANCO, 2015). 

 

4.9.3. Limite de Detecção e Quantificação (LQ e LD) 

 

O limite de quantificação e detecção foi calculado com base na relação sinal 

ruído. Foi realizada a injeção de concentrações conhecidas em decréscimo até o 

limite detectável. A altura do ruído próximo ao tempo de retenção dos compostos foi 
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medida com o software Turbo Mass e assim determinada a concentração que 

corresponde 3 vezes o ruído considerando como limite de detecção e 10 vezes esse 

ruído como limite de quantificação.    

 

4.10. Análise de Dados  

 

4.10.1. Índice de Degradação dos Butilestânicos (IDB) 

 

Uma estimativa temporal do aporte do tributilestanho foi realizada com base 

no Índice de Degradação dos Butilestânicos (IDB) calculado utilizando a Equação 5. 

Nessa avaliação amostras com índices inferiores a 1 (IDB<1) podem ser 

consideradas como recebendo aportes recentes de TBT, enquanto que índices 

superiores a 1 (IDB>1) indicam aportes antigos (DÍEZ et al., 2002) 

 

 

𝐼𝐷𝐵 =  
 𝐶𝐷𝐵𝑇  +𝐶𝑀𝐵𝑇

𝐶𝑇𝐵𝑇
                                                    (5) 

Onde:  

IDB = Índice de degradação dos butilestânicos 

CDBT = Concentração de Dibutilestanho em sedimento  

CMBT = Concentração de Monobutilestanho em sedimento 

CTBT = Concentração de Tributilestanho em sedimento 

 

4.10.2. Análise estatística  

 

Todos os conjuntos de dados foram previamente avaliados quanto a 

normalidade e homocedasticidade usando os testes de Shapiro-Wilk e Levene, 

respectivamente. Correlações não paramétricas de Spearman foram usada para 

investigar a relação entre concentração de butilestânicos (BTs) em sedimentos e 

%COT e entre os níveis de Imposex e concentração de BTs em organismos. A 

comparação entre os níveis de BTs acumulados em machos e fêmeas de diferentes 

espécies de gastrópodes foi empregado o teste não paramétrico de Wilcoxon. Todos 

os testes foram feitos com grau de significância de 0,05 no Statistica 12.0 ®.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1. Validação da método analítico 

 

A validação do método analítico para os BTs foi realizada por CASTRO et al. 

(2015) no laboratório de Microcontaminantes orgânicos e Ecotoxicologia Aquática. 

Foram avaliadas todas as figuras de mérito necessárias para demostrar a 

confiabilidade do método aplicado para a análise de butilestânicos em sedimento e 

biota, com base nos parâmetros de validação de metodologia exigidos pela 

comissão europeia para análise de resíduos e pesticidas em alimentos e rações 

(SANCO, 2015). 

 

5.1.1. Curva analítica, linearidade e efeito matriz. 

 

Os parâmetros de linearidade e efeito matriz, obtidos para os quatro 

compostos estudados em matrizes de biota e sedimento são apresentados no Anexo 

I. Não houve variações significativas nos coeficientes de correlação (r), entre os 

quatro compostos e matrizes, mantendo-se entre 0,9911 e 0,9983. Porém, o efeito 

matriz calculado pela inclinação das retas entre solvente e matriz mostra valores 

importantes. O maior efeito de supervalorização (65,7%) e supressão (-53,6%) de 

sinal foi observado para o composto MBT para biota e sedimento, respectivamente. 

Segundo KRUVE et al. (2008), valores de efeito matriz que excedem 20% são 

extremamente significativos, podendo produzir erros de falso positivo ou negativo.  

Através desses resultados foi verificada a linearidade do método obtendo-se 

coeficientes de correlação (r >0,99) adequados ao critério da SANCO (2015). O 

efeito matriz mostra que para a quantificação dos analitos em estudo é essencial a 

utilização de técnicas de superposição da matriz, visto que há uma diferença 

significativa entre a inclinação das retas de solvente e matriz.  
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5.1.2. Limites de Detecção e Quantificação  

 

Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) obtidos para o instrumento e 

método de BTs em GC-MS de diferentes matrizes estão descritos na Tabela 8. Em 

razão das diferentes interações entre os analitos e a matriz foram obtidas variações 

nos LD e LQ para os quatro compostos de estudo.  

Tabela 8 - Limites de detecção e quantificação instrumental e do método. 

 
Composto 

Sedimento Biota 

LD LQ LD LQ 

Instrumental 
(ng Sn mL-1) 

TPrT 1,5 4,5 0,5 1,5 

TBT 0,8 2,5 0,7 2,0 

DBT 1,0 2,0 0,7 2,0 

MBT 0,5 2,0 0,5 1,5 

 

Método  
(ng Sn g-1) 

TPrT 0,3 0,8 0,5 1,5 

TBT 0,2 0,5 0,7 2,0 

DBT 0,2 0,5 0,7 2,0 

MBT 0,2 0,5 0,5 1,5 

 

Considerando as concentrações ambientais desses compostos, os limites são 

adequados para a determinação de BTs em sedimentos e biota. Os limites de 

detecção do método foram semelhantes aos obtidos em outros estudos em 

sedimentos marinhos por CG-MS, como KONIECZKA et al. (2007) (LD = 1,4 ng Sn 

g-1 de TBT) e ANTIZAR-LADISLAO et al. (2011) (LD = 0,4 ng Sn g-1 de TBT). 

 

5.1.3. Precisão e Exatidão 

 

A recuperação (R(r)) e a recuperação intermediária (R(pi)) e precisão do 

método, em termos de repetitividade (RSD(r)) e precisão intermediaria (RSD(pi)), 

podem ser observadas no Anexo I para sedimento e biota. Para sedimento as 

recuperações variaram entre 93 e 117% para R(r)% e 78 e 110% para R(pi)%, com 

desvio padrão relativo entre 1 e 16% para RSD(r)% e 3 e 18% para RSD(pi)%. Para a 

biota, as recuperações variaram entre (R(r)% = 72 e 118%; (pi)%= 78 e 119%) com 

desvio padrão relativo entre (RSD(r)% = 0,8 e 12%; RSD(pi)% = 0,7 e 11%). Os 

resultados apresentados, tanto para sedimento quanto para biota, estão dentro dos 

níveis aceitáveis para a análise de resíduos, onde a recuperação deve estar entre 70 
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e 120% e o desvio padrão relativo menor ou igual a 20% (SANCO, 2015). No 

entanto, a fim de confirmar os resultados de exatidão do método foi também 

analisado um Material de Referência Certificado para sedimento marinho (CRM 

PACS-2 - National Research Council of Canada (NRC)/ n=5). Os resultados da 

análise deste CRM demonstram que as concentrações encontradas são 

comparáveis ao valor certificado (Tabela 9), confirmando, portanto, que o método 

para a análise de butilestânicos é preciso e exato.  

Tabela 9 – Concentrações de TBT, DBT e MBT (média ± desvio padrão em ngSn g-

1) encontradas no Material de Referência Certificado de sedimento marinho (PACS-

2) (n=5) 

Compostos Valor Certificado Valor Encontrado 

TBT 890±105 871±36 

DBT 1047±64 1012±22 

MBT 600* 713±42 

* Concentração não certificada 

 

5.2. Sedimentos superficiais 

 

5.2.1. Carbono orgânico total e Granulometria. 

 

A concentração de microcontaminantes em sedimentos costuma ser 

diretamente influenciada por parâmetros relacionados a sua composição, mas 

também a parâmetros físico-químicos como salinidade, pH, temperatura e padrões 

de circulação (marés ou correntes) (RUDEL, 2003). No que se refere a composição 

dos sedimentos, os fatores mais importantes e responsáveis pela adsorção dos BTs, 

são carbono orgânico total (%COT) e a fração de finos (RADKE et al., 2012). A 

presença de COT favorece a adsorção de microcontaminantes com características 

hidrofóbicas (RUDEL, 2003). De acordo com BERG et al. (2011), carboxilatos e 

fenolatos presentes na matéria orgânica formam complexos (innersphere) com 

átomos de estanho sendo, portanto, responsáveis pela sorção de BTs em 

sedimento. Segundo HOCH (2001), não somente a matéria orgânica, mas os 

próprios minerais da argila e óxidos de metais que possuem basicamente cargas 

negativas, também são responsáveis pela adsorção dos BTs no sedimento. No 
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entanto, isso ocorre mais fortemente em ambientes com pH inferior a 7 devido a 

ionização desses compostos.  

Portanto, os teores de COT e fração de finos foram determinados nas 

amostras de sedimentos (Tabela 10). A porcentagem de carbono orgânico total 

variou de 0,31 – 6,66% e a porcentagem de finos (%F) variaram entre 3,94 – 19,12% 

considerando todas as amostras analisadas. Todas as estações de Coquimbo (CQ) 

apresentaram baixo teor de COT (<1%). Por outro lado, as amostras de Concepción 

apresentaram teores mais elevados (>1 %), com exceção da estação C2S (Figura 

17). 

Figura 17 – COT (%) e fração de finos (%F) encontrados nos sedimentos de 

Concepción (C) e Coquimbo (CQ). 

 

 

 

Não foi observada nenhuma correlação significativa entre %COT e %F,   (r = 

0,23, p>0,05). Resultado semelhante foi observado por RADKE et al. (2012) que 

relatou baixas correlações (r = 0,33) em amostras de sedimento de Gdynia (Polônia). 

No entanto em um estudo realizado na Baia de Todos os Santos (BRASIL) por 

PEREIRA, (2013) mostrou correlações significativas (r = 0,65, p<0,05). A provável 

causa para a baixa correlação em nosso estudo é relacionado aos aportes distintos 

de matéria orgânica de cada região. Podemos observar que estações supostamente 

sujeitas às mesmas condições oceanográficas (C8S e C9S, CQ2S e CQ3S, CQ4S e 

CQ5S) apresentaram valores proporcionais entre %COT e %F. Portanto, 

correlacionado as duas regiões separadamente foi obtido uma alta correlação para 

Coquimbo (r=0,97, p<0,05), e uma melhora para Concepción, (r=0,40, p>0,05). Essa 
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observação nos permite concluir que a retenção de COT e Finos dependem 

basicamente da dinâmica de cada local.  

 

5.2.2. Determinação de butilestânicos 

 

Resíduos de butilestânicos foram registrados em todas as amostras de 

sedimento superficial analisadas (Tabela 10).  

Adicionalmente, correlações significativas foram observadas entre TBT e DBT 

(r= 0,85, p= 0,002) e entre TBT e MBT (r= 0,82, p= 0,004), sugerindo que os 

compostos, mono e dibutilestanho presentes em áreas costeiras de Coquimbo e 

Concepción são oriundos da desalquilação do tribuilestanho. Resultados 

semelhantes foram encontrados por outros estudos, indicando o TBT como principal 

fonte de DBT e MBT (CASTRO et al., 2012c; DÍEZ et al., 2006). Na verdade, fontes 

de DBT e MBT não relacionadas com tintas anti-incrustantes são até agora 

desconhecidas na América do Sul (CASTRO et al., 2012b). Sendo assim, os níveis 

de butilestânicos encontrados nessa área de estudo estão provavelmente 

associados às atividades portuárias locais.  

Tabela 10 - Níveis de TBT, DBT, MBT, somatório de BTs (ng Sn g-1), carbono 

orgânico total (%COT), porcentagem de finos (%F) e Índice de Degradação dos 

Butilestânicos (IDB). 

Sedimentos de Concepción 

Estação TBT DBT MBT ΣBTs % F %COT IDB 

C2S 1,4 4,7 3,1 9,2 3,9 0,7 5,6 

C6S 35,1 46,7 118,3 200,0 15,5 4,0 4,7 

C8S 122,3 80,1 92,7 295,1 16,5 5,7 1,4 

C9S 1,2 9,1 13,4 23,7 11,3 1,3 18,3 

C13S 118,7 103,1 104,7 326,5 7,7 6,7 1,8 

Sedimentos de Coquimbo 

CQ2S 1,3 32,2 3,4 36,8 19,1 0,6 27,9 

CQ3S 2,0 32,0 9,5 43,5 17,7 0,5 20,8 

CQ4S 1,6 33,0 2,9 37,5 5,6 0,7 22,1 

CQ5S 0,8 57,4 0,6 58,8 4,9 0,3 73,7 

CQ6S 0,9 35,9 1,0 37,7 4,0 0,3 42,6 

 

As menores concentrações de TBT foram registradas em Coquimbo, com 

concentrações próximas aos limites de quantificação, variando entre 0,8 e 2,0 ng Sn 
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g-1. Em Concepción, por outro lado, foram detectadas concentrações mais elevadas, 

chegando a 122,3 ng Sn ng-1. Nas duas regiões houve o predomínio das 

concentrações de DBT e/ou MBT, variando entre 4,73 e 103,1 ng Sn g-1 e 0,6 e 

118,3 ng Sn g-1, respectivamente. A distribuição espacial dos BTs nas duas regiões 

avaliadas pode ser observada na Figura 18.  

Em Coquimbo a predominância de DBT juntamente com elevados índices de 

Degradação de Butilestânicos (IDB) sugere concentrações de origem antiga ou 

rápida degradação do TBT. O Porto de Coquimbo também é o menos movimentado 

dentre as três áreas avaliadas o que pode justificar os baixos níveis detectados. No 

entanto diversos ouros fatores podem estar influenciando as baixas concentrações, 

como, intensidade do uso de TBT, teores de COT e a dinâmica do local.  

Concepción, por outro lado, apresentou a predominância de TBT sobre DBT 

nas estações C8S (122,3 ng Sn g-1) e C13S (118,7 ng Sn g-1), mostrando menores 

valores de IDB, o que indica aportes de TBT mais recentes. Esses dois locais estão 

sob a influência dos dois terminais portuários mais movimentados de Concepción 

(Porto de São Vicente e Porto de Coronel), que operam com navios comerciais e de 

pesca. Situações semelhantes têm sido detectadas em vários estudos realizados por 

nosso grupo de pesquisa na América do Sul (BORGES et al., 2013; VILLARRAGA et 

al., 2015). A Tabela 11 apesenta alguns dos principais estudos realizados na 

América do Sul nos últimos anos.  
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Figura 18 – Níveis de butilestânicos em sedimento superficial de Concepción (A) e Coquimbo (B). 

      

 

A B 
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Tabela 11 – Níveis (ng Sn g-1) de BTs em sedimentos da América do Sul. 

Localidade/Autor 
Ano de 
coleta 

Concentração (ngSn g-1) 

TBT DBT MBT 

Costa de São Paulo, Brasil (GODOI, et al., 2003b) 1998 <LD - 847 14 - 421 <LD - 367 

Baia de Guanabara, Brasil ( FERNANDEZ et al., 2005) 2000 10 - 522 <5 - 395 < 5 

Baia de Guanabara, Brasil (ALMEIDA et al., 2004) 2001 <2 - 742 <2 – 90 <3 - 21 

Baia de Todos os Santos, Brasil (FELIZZOLA et al., 2008) 2003 <5 - 16 < 1 - 29 <2 - 4 

Bahia Blanca, Argentina (DELUCCHI et al., 2006) 2004 <LD - 3228 0 - 1645 NI 

Baia de San Vicente, Chile (PINOCHET et al., 2009) 2006 14 - 1560 <20 -1170 <27 - 470 

Baia de Paranaguá, Brasil (SANTOS et al., 2009) 2006 <LD - 2796 <LD - 870 <LD - 4063 

Santa Catarina, Brasil (OLIVEIRA et al., 2010) 2007 <LD - 1137 <LD - 394 <LD - 312 

Gulf of Guayaquil, Equador (CASTRO et al., 2012c) 2009 13 - 99 1,8 - 58 44 – 340 

Baia de Todos os Santos, Brasil (PEREIRA., 2013) 2010 <2 - 262 4 - 21 <3 - 4,5 

Costa do Caribe, Venezuela, (VILLARRAGA et al., 2015) 2011 84 - 1929 14.8 - 990 11.7 - 456 

Ilha de Parati, Brasil (BORGES et al. 2013) 2011 10 - 205 10 - 16 10 

Mar del Plata, Argentina (LAITANO et al. 2015) 2012 <2 - 150 <3 – 12 <0.9 - 259 

Coquimbo, Chile (Presente Estudo) 2013 0,8 - 2 32 - 57 0,62 - 9 

Concepción, Chile (Presente Estudo) 2013 1,2 - 122 4,7 - 103 3 - 118 

     
NI = Não Informado
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Em 2006, PINOCHET et al. (2009) também evidenciaram a contaminação da 

baia de São Vicente por TBT (C8S), revelando concentrações de até 1560 ng Sn g-1 

próximo ao terminal portuário. Esse estudo também destacou as baixas 

concentrações em Lenga (C9S) (14 ng Sn g-1 de TBT) que no atual estudo 

apresentou a concentração de 1,2 ng Sn g-1. O estuário de Lenga é um local alagado 

pela água do mar, originada da baia de São Vicente. Esse local não possui 

circulação de embarcações, mas está suscetível a receber efluentes indústrias. No 

entanto, não foi observada nenhuma indústria com potencial de liberar compostos de 

estanho no local. O que sugere que a provável origem dos níveis encontrados seja o 

transporte  de material oriundo do Porto de São Vicente ou mesmo algumas poucas 

embarcações de pequeno porte presentes na área. De qualquer forma, fica evidente 

o padrão da contaminação na baia de São Vicente e o decaimento significativo dos 

níveis de TBT nestas duas estações ao longo dos sete anos que separam as duas 

coletas.  

 MERCADO, (2003) investigou a contaminação da baia de Concepción (data 

de coleta não informada) registrando concentrações de 8977 ng Sn g-1 de TBT 

próxima ao Porto de Talcahano. No presente estudo foram observadas 

concentrações da ordem de 35,1 ng Sn g-1 e com predomínio de MBT (118,3 ng Sn 

g-1). Esses resultados mostram a importância das medidas restritivas internacionais 

e seus efeitos em todas regiões, mesmo nos países não signatários da convenção 

da IMO como é o caso do Chile (IMO, 2014). Apesar disso, os níveis atualmente 

encontrados ainda são relevantes e demostram que a contaminação por BTs é um 

problema longe de estar resolvido na região. 

Visto os diferentes níveis de BTs encontrados em regiões portuárias do Chile 

e sabendo-se que a matéria orgânica é uma das principais responsáveis pela 

adsorção e permanencia desses contaminantes no ambiente (BERG, 2001), os 

níveis encontrados foram então correlacionados com %COT (Figura 19).  
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Figura 19 - Correlação entre porcentagem de carbono orgânico total e concentração 

de butilestânicos (ng Sn g-1) nos sedimentos superficiais. 

 
 

Os teores de COT mostraram correlações fortes e significativas com as 

concentrações de TBT (r2=0,92, p=0,001), DBT (r2=0,64, p=0,005) e MBT (r2=0,88, 

p=0,001). Adicionalmente, também foi observada uma forte correlação entre a 

%COT e o somatório de BTs (r2= 0,96, p=0,0001). As correlações relativamente 

mais fracas, observadas para o DBT e MBT com o %COT são provavelmente 

resultado de seus menores valores de log Koc, quando comparados ao TBT 

(SMEDES et al., 2010).  

Resultados semelhantes relatados por RADKE e colaboradores (2012), 

(Polônia) demonstraram que os níveis de BTs no Porto de Gdynia estavam 

fortemente relacionados com a presença de matéria orgânica. O mesmo padrão 

também foi observado por PINOCHET et al. (2009) que detectou boas relações 

entre %COT e níveis de BTs em sedimentos marinhos na baia de San Vicente 

(Chile). Conforme mencionado anteriormente, o TBT possui alta persistência em 

sedimentos superficiais, que pode variar entre 2 a 4 anos (BATLEY, 1996).  
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A degradação do TBT através da desalquilação originando os compostos DBT 

e MBT é utilizada como ferramenta para uma avaliação temporal. Apesar das 

concentrações de DBT e MBT indicarem a ausência ou a redução de novos aportes 

de TBT (IDB>1) (Figura 20), essa afirmação deve ser cuidadosa. A velocidade de 

degradação do TBT é influenciada por diversos fatores tais como, intensidade de 

atividade microbiana, turbidez da água, luminosidade, temperatura, pH e pelos 

níveis de COT. Situações de baixos teores de COT, não favorecem a adsorção do 

TBT, que se mantem por mais tempo em coluna d’água, onde seu tempo de meia 

vida é relativamente menor (RUDEL, 2003). Além disso, esses baixos teores de COT 

podem favorecer a remoção de DBT e MBT pela menor capacidade de adsorção 

(DOS SANTOS, 2008). A Figura 20 indica os índices de degradação dos 

butilestânicos (IDB) obtidos para amostras de sedimentos superficiais nas áreas de 

estudo.  Resultados mostram que os aportes novos de TBT provavelmente 

reduziram o que levou a predominância de metabolitos em todas as estações. No 

entanto, podem ainda haver aportes crônicos recentes principalmente em locais com 

menores IDBs. 

Figura 20 – Índice de Degradação dos Butilestânicos (IDB) para as amostras de 

sedimento superficial. 

 

 

 

Finalmente, os resultados de BTs em sedimentos superficiais revelaram a 

contaminação por TBT em todas as estações do Chile, com níveis de TBT que 
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ng Sn g-1 indicam os locais sob contaminação baixa, moderada e alta de TBT, 

respectivamente, portanto podemos classificar as estações de São Vicente e de 

Coronel com locais altamente contaminados e demais estação entre baixo e médio. 

Embora não existam no Chile restrições para esse composto em sedimento, os 

limites toleráveis estabelecidos por outros países como Itália, Austrália, Brasil e 

resoluções como OSPAR (Commission – Atlântico Nordeste) (Tabela 12) mostram 

que os níveis encontrados em regiões portuárias chilenas são altamente 

significativos. 

Tabela 12 -  Limites de TBT em algumas regiões do mundo. 

Região 
Matriz 

Água do Mar Sedimento Biota 

Brasila 370 ng L-1 100-1000 ng g-1 - 

Chileb 0,5 mg L-1(Sn) - - 

Australiac - 70 ng g-1 - 

Ítaliad - 0,5 ng g-1 - 

OSPARe 0,1 ng L-1 *0,02 ng g-1 12 ng g-1 

União Européiaf 1,5 ng L-1 - - 
(Fontes: CONAMA, 2015

a
; MERCADO, 2013

b
; AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND, 2015

c
; MAGGI et 

al., 2012
d
; OSPAR, 2015 (*Para sedimentos com 1% COT)

e
; EUROPEAN COMMISSION, 2015)

f
. 

 

Por outro lado, os resultados também sugerem reduções significativas da 

contaminação em todas as áreas estudadas, comparando os resultados do presente 

estudo com estudos anteriores e através da avaliação diagnóstica utilizando o IDB. 

Estudos realizados em outras partes do mundo também vêm evidenciando as 

reduções da contaminação por TBT. SOUSA et al (2009) relatou a redução da 

contaminação por TBT na costa portuguesa no período de 2003 a 2008. Da mesma 

forma, PEREIRA (2013) realizou a avaliação temporal na Baia de Todos os Santos, 

(Brasil), mostrando a diminuição da contaminação em regiões portuárias. 

LANGSTON et al. (2015) avaliou a contaminação por TBT nas baias de Holes e 

Lytchett, (Inglaterra) ao longo de 25 anos (1987-2011), relatando que as medidas 

restritivas tiveram grandes efeitos na redução desse tipo de contaminação.  



68 

5.3. Contaminação e efeitos do TBT em gastrópodes  

 

5.3.1. Avaliação de Imposex  

 

Os níveis de Imposex têm sido amplamente utilizados como biomarcador para 

a avaliação espacial e temporal da contaminação por TBT (GIBBIS, 1998). O 

Imposex é baseado em parâmetros biométricos e leva em consideração o tamanho 

do pênis dos gastrópodes além de estágios de desenvolvimento da anomalia. Sendo 

assim, o tamanho dos organismos pode causar grande influência nos dados obtidos. 

O tamanho das conchas dos organismos analisados variou entre 21,9 e 70,1mm 

para as três espécies coletadas. Das 15 estações distribuídas nas 3 localidades, 12 

apresentaram algum nível de Imposex, sendo que os parâmetros medidos variaram 

entre 0 – 100% para porcentagem de Imposex, 0 – 42,12 para RPLI, 0 – 4.1 para 

VDSI e 0 – 9.3 ± 2 para FPLI (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Parâmetros biométricos, níveis de Imposex (fêmeas) e concentrações de butilestânicos (ng Sn g-1) em machos e 

fêmeas de Acanthina monodon (A.M), Oliva peruviana (O.P) e Xantochorus cassidiformis (X.C). 

Estação Espécie N M/F Tamanho ± 
DP (mm) 

Imposex (Média ± DP) BTs em machos (ng Sn g-1) BTs em fêmeas (ng Sn g-1) 

RPLI VDSI %I FPLI TBT DBT MBT ΣBTs TBT DBT MBT ΣBTs 

Biota Coquimbo 

CQ1I A.M 60 31/29 26,6 ± 4,9 0,28 0,2 17 0,02 ± 0,02 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Biota Valparaiso 

V1 A.M 30 16/14 29,6 ± 3,9 23,05 2,1 100 1,7 ± 0,7 10,8 50,9 15,8 77,4 10,8 68,8 13,3 92,8 

V2 A.M 30 4/26 28,3 ± 2,4 1,54 1,0 100 0,1 ± 0,0 9,2 331,5 16,5 357,2 7,4 34,9 11,8 54,0 

V3 O. P 8 4/4 40 ± 2,0 42,12 4,1 100 1,3 ± 0,9 15,8 84,3 18,6 118,7 15,8 28,0 14,5 58,3 

V3 X. C 30 15/15 70,1 ± 5,4 9,0 1,7 100 9,3 ± 2,7 10,4 574,3 16,2 600,9 NA NA NA NA 

V3 A.M 16 6/10 25,2 ± 4,9 20,40 1,7 100 1,2 ± 0,9 9,5 44,9 14,1 68,5 14,4 72,4 23,3 110,2 

V4 O. P 30 19/11 43,3 ± 3,0 21,98 3,3 100 5,1 ± 1,9 11,3 83,0 14,3 108,6 8,2 447,7 11,7 467,6 

V4 A.M 30 12/18 27,8 ± 2,4 15,38 2,1 100 1,2 ± 0,5 9,3 29,8 12,6 51,7 9,2 30,6 11,6 51,4 

V5 A.M 30 11/19 24,4 ± 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 ± 0,0 9,0 33,7 68,8 111,5 8,5 27,4 13,0 48,8 

Biota Concepcion 

C1 A.M 30 12/18 28,0 ± 3,7 0,68 0,4 38,9 0,0 ± 0,1 7,6 23,6 10,0 41,1 7,4 <LQ 9,9 17,3 

C3 A.M 30 12/18 28,6 ± 2,6 18,77 1,9 100 1,3 ± 1,2 7,2 7,9 9,6 24,7 9,0 48,4 11,0 68,5 

C4 A.M 30 15/15 31,8 ± 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 ± 0,0 17,9 36,2 21,6 75,7 8,4 28,1 9,7 46,1 

C5I A.M 30 15/15 34,6 ± 4,9 5,59 1,2 93,3 0,4 ± 0,9 NA NA NA NA NA NA NA NA 

C7 A.M 30 09/21 26,4 ± 4,7 32,44 2,4 100 1,8 ± 1,2 11,0 12,2 12,0 35,2 40,2 112,3 36,2 188,7 

C10 A.M 30 15/15 25,8 ± 2,6 1,61 1 100 0,1 ± 0,0 59,7 13,4 10,1 83,2 9,0 37,3 10,9 57,2 

C11 A.M 30 13/17 32,1 ± 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 ± 0,0 8,1 19,7 9,5 37,3 9,6 20,1 13,9 43,6 

C12 A.M 30 14/16 27,9 ± 2,6 0,99 0,63 62,5 0,1 ± 0,05 9,1 319,8 14,2 343,1 11,0 130,1 17,9 159,0 

C14 A.M 30 13/17 22,7 ± 2,1 1,63 1,0 100 0,1 ± 0,0 7,8 4,4 14,7 26,9 8,0 365,6 24,5 398,0 

             NA: Não analisada; DP – desvio padrão
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Considerando a distribuição espacial, em Coquimbo foram encontrados níveis 

baixos de Imposex no único local onde foi possível coletar gastrópodes (RPLI = 0,28, 

VDSI = 0,2, I% = 17% e FPLI = 0,02). Essa baixa incidência de Imposex, mesmo em 

se tratando de um local relativamente afastado dos portos e locais de coleta de 

sedimento (15 km ao norte do Porto de Coquimbo), são compatíveis com os baixos 

níveis de BTs encontrados nos sedimentos superficiais dessa região. 

Em Valparaíso a incidência de Imposex foi detectada em três espécies 

diferentes (A. monodon, Oliva peruviana e Cassidiformis Xanthochorus), que nas 

estações V3 e V4 puderam a ser coletadas simultaneamente. Considerando a 

distribuição espacial dos níveis de Imposex para a espécie A. monodon os maiores 

índices foram observados nas estações V1 (RPLI = 23,05, VDSI = 2,1, I = 100% e 

FLPI = 1,7), V3 (RPLI = 20,40, VDSI = 1.7, I % = 100 e FLPI = 1,2) e V4 (RPLI = 

15,38, VDSI = 2,1, I = 100% e FLPI = 1,2) (Tabela 13). Esses três locais estão sob 

influência direta de portos comerciais (Porto de Valparaiso e Porto de Quintero) e 

marinas que são considerados os locais de maior impacto por TBT (CASTRO et al., 

2012b). Locais afastados dessas áreas revelaram níveis menores ou ausentes de 

Imposex (V2 e V5) (Tabela 13).  

A incidência de Imposex foi previamente relatada para as espécies A. 

monodon, (OSÓRIO & HUAQUIN, 2003) e X. cassidiformis (GOODING et al., 1999) 

no litoral chileno. No entanto esse é o primeiro relato para a espécie Oliva peruviana, 

que possui uma ampla distribuição geográfica desde o Peru até sul do Chile 

(PERRUCHINI, 1994). Essa espécie apresentou o maior índice de Imposex quando 

comparada a A. monodon e X. cassidiformis encontradas nas estações V3 e V4 

(Figura 21).  
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Figura 21 – Comparação entre níveis de VDSI e RPLI entre as três espécies de 

gastrópodes coletados nas estaçõesValparaíso 3 e 4. 

 

 

 

A O. peruviana é uma espécie habitante de fundos macios diferente da A. 

monodon que habita costões rochosos (COLLADO et al., 2010). Apesar da maior 

acessibilidade para a coleta de A. monodon, a espécie O. peruviana possibilita uma 

avaliação de locais com ausência de costões rochosos e como observado acima 

essa espécie é mais sensível ou se expõem mais ao TBT do que as demais 

espécies, sugerindo ser uma boa espécie para ser utilizada como biomarcador para 

monitorar a poluição por TBT.  

Em Concepción os níveis mais elevados de Imposex foram registrados nas 

estações C3 (RPLI = 18,77, VDSI = 1,9, I = 100% e FLPI = 1,3) e C7 (RPLI = 32,44, 

VDSI = 2,4, I = 100% e FLPI = 1,8). Esses locais estão mais afastados das fontes 

potencias de TBT, porem os níveis detectados em sedimento C6S, C8S e C13S 

(35,10, 122,29 e 118,68 ng Sn g-1, respectivamente) podem estar sendo 

transportados pela circulação costeira (ATKINSON et al., 2002). Além disso, estes 

locais apresentam navegação de barcos de pesca que durante todo o ano ficam 

atracados perto da costa. De acordo com CASTRO & FILLMANN, (2012), 

embarcações de pequeno porte (lazer e barcos de pesca) são as principais fontes 
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de contaminação por TBT em zonas costeiras da América do Sul. Essa observação 

tem sido confirmada por estudos adicionais (VILLARRAGA et al., 2015) e 

possivelmente pode ser aplicada no presente estudo.  

5.3.2. Concentração de butilestânicos em gastrópodes 

 
Concentrações de butilestânicos foram detectadas em todas as amostras de 

gastrópodes machos e fêmeas analisadas (Tabela 13). De uma forma geral, os 

níveis de TBT e MBT foram semelhantes tanto nas amostras de Concepción quanto 

em Valparaiso (TBT - 7,2 a 59,7 ng Sn g-1; MBT - 9,5 a 68,8 ng Sn g-1). No entanto, 

os níveis de DBT variaram entre <LQ e 574,3 ng Sn g-1. As amostras de A. monodon 

coletadas na estação CQ1I de Coquimbo não foram analisadas, pois foram perdidas. 

Os níveis de BTs detectados em tecidos de gastrópodes em Valparaiso e 

Concepción podem ser observados na Figura 22 para as fêmeas de A. monodon. 

 

Figura 22 – Concentração de TBT, DBT e MBT (ng Sn g-1) para fêmeas de A. 

monodon (C = Concepcion; V = Valparaiso, NA = Não analizado). 
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A concentração mais alta de TBT foi registrada em A. monodon coletada na 

estação C7 (40,2 ng Sn g-1) localizada na Baia de Concepción, que também 

apresentou o nível mais alto de VDSI. Em Valparaiso, as concentrações mais altas 

de TBT foram registradas nas estações V1 (10,8 ng Sn g-1), V3 (15,8 ng Sn g-1) e V4 

(9,2 ng Sn g-1), que também apresentaram os maiores índices de Imposex. Apesar 

disso, em geral as concentrações de TBT em tecidos de fêmeas de gastrópodes 

apresentaram uma correlação fraca com RPLI (r = 0,52, p=0,04) e VDSI (r=0,42, 

p=0,11). Por outro lado, o somatório de butilestânicos (ΣBTs) apresentou 

correlações mais fortes e estatisticamente significativas com os níveis de Imposex 

(RPLI - r = 0,67, p = 0,006; VDSI - r = 0,63, p = 0,01).  

Embora o Imposex esteja apenas relacionado com o TBT (Matthiessen e 

Gibbs 1998) e não diretamente relacionado com a exposição de DBT e MBT, é 

possível supor que parte da concentração de DBT e MBT nesses organismos é 

originada da degradação TBT após a metabolização dos organismos (Lee, 1991). 

Assim, a melhor correlação do Imposex com ΣBTs do que com o TBT pode ser 

explicada devido a irreversibilidade do Imposex a uma exposição prévia ao TBT. 

Resultado semelhante foi observado por LAHBIB et al. (2011), que avaliaram a 

relação de BTs com níveis de Imposex no canal de Bizerta (Norte da Tunisia). 

O ΣBTs em gastrópodes também foi coerente com as concentrações 

encontras em sedimento para a região de Concepción (r2 = 0,97, p=0,02) (Figura 

23), único local onde foi possível de coletar com certa proximidade, ambas as 

matrizes (C2S/C1; C6S/C7; C9S/C10; C13S/C14). 



74 
 
 

Figura 23 –Correlação entre as concentrações de ΣBTs em fêmeas de gastópodes 

e sedimentos coletados nas mesmas estações. 

 

 

Com esse resultado podemos atribuir contaminação por BTs na biota de 

Concepcion não apenas ao uso recente de TBT, mas também a processos de 

acumulação partir de BTs historicamente depositados em sedimento. Segundo RUIZ 

et al., (2015) sedimentos atuam como reservatórios de BTs afetando o ambiente 

através da remobilização e difusão. De acordo com BERG et al., (2001) a 

ressuspensão do TBT está relacionada a maré, tempestades ou atividades de 

dragagem, o que leva a um aumento da sua concentração na coluna de água e 

consequentemente a uma maior biodisponibilidade.  

No presente trabalho também foram avaliadas possíveis diferenças na 

bioacumulação de BTs entre machos e fêmeas de A. monodon. As concentrações 

de ΣBTs em machos variaram entre 24,7 e 600,9 ng Sn g-1 e em fêmeas entre 17,3 e 

467 ng Sn g-1. Porém, os resultados demonstraram que não há diferença 

significativa na bioacumulação de TBT (t = 59,0, z = 0,056796, p = 0,95), DBT (t = 

48,0, z = 0,0681554, p = 0,50) e MBT (t = 59,00, z = 0.056796, p = 0,95) entre 

organimos de diferentes sexos da espécie A. monodon, não havendo necessidade 

da distinção de sexo para a análise futuras de BTs. Nesse contexto, apenas um 

único estudo utilizando Hexaplex trunculus da costa da Tunisia relatou diferenças 
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significativas na capacidade de acumulação entre machos e fêmeas (Lahbib et al. 

2009). Gráficos comparativos e figuras com o teste de Wicoxon então disponíveis no 

Anexo III.  

Atualmente não existem trabalhos publicados sobre os níveis de BTs na biota 

chilena. Porém, os maiores teores de TBT encontrados em A. monodon foram 

comparáveis com os níveis recentemente relatados para a espécie Plicopurpura 

patula coletada no caribe Venezuelano (43 ng Sn g-1; VILLARRAGA et al., 2015). 

Porém, o nível de contaminação é bastante inferior ao encontrado no Peru, país 

vizinho, em que se relataram concentrações de 663 ng Sn g-1 para a espécie Thais 

chocolata (CASTRO & FILLMANN, 2012). Isso demonstra que diferentes padrões de 

contaminação podem ser observados para as distintas regiões da América do Sul. 

Os níveis de TBT nas áreas estudadas da costa do Chile se mostraram 

detectáveis e compatíveis com outras regiões da América do Sul. Apesar desses 

níveis serem decrescentes em algumas das áreas, existem indícios da 

contaminação atual por TBT. Apesar das fontes atuais estarem provavelmente 

associadas aos barcos de pesca e de lazer, não foi possível distinguir claramente 

dentre os diferentes tipos de embarcações. Porém, embarcações deste tipo foram 

apontadas em outros países da América do Sul como as possíveis fontes de 

contaminação recente por TBT (CASTRO & FILLMANN, 2012; VILLARRAGA et al., 

2015).  
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6. CONCLUSÃO: 

 

As concentrações de TBT avaliadas em sedimentos das regiões portuárias do 

Chile indicaram que a região de Concepción apresenta áreas sob baixo (<20 ng Sn 

g-1) a elevado (>100 ng Sn g-1) níveis de contaminação, enquanto que em Coquimbo  

a contaminação se mostrou baixa. Em termos de Imposex a região de Valparaiso 

apresentou níveis de Imposex para a espécie Acanthina monodon comparáveis aos 

encontrados nas regiões mais contaminadas de Concepción. Os níveis de TBT em 

tecidos de Acanthina monodon destas regiões foram semelhantes, tendo o ƩBTs 

uma melhor correlação com os níveis de Imposex. 

Dentre os BTs, com exceção de algumas amostras de sedimentos da região 

de Concepción, foi observado o predomínio de DBT. Apesar dos valores de IDB 

indicarem um aporte crônico e a comparação com estudos anteriores mostrar que os 

níveis TBT diminuíram, a elevada incidência de Imposex e os elevados níveis em 

algumas estações são um indicativo do uso atual do TBT, principalmente, na região 

de Concepción.  

Apesar das atividades portuárias relacionadas a frota mercante estarem 

presentes na maioria dos locais estudados onde foram observados níveis de BTs e 

Imposex, é provável que as fontes atuais de contaminação estejam mais associadas 

às embarcações de laser (marinas) e de pesca que não estão sujeitas nenhuma 

restrição de uso já que o Chile não é signatário da Convenção sobre biocidas anti-

incrustantes da IMO.  

A ocorrência de Imposex nas áreas estudadas indica que os níveis de TBT 

são suficientemente elevados para induzir efeitos prejudiciais sobre a biota local. 

Também foi verificado que as espécies Acanthina monodon, Oliva peruviana e 

Xantochorus cassidiformis respondem de forma diferente a exposição simultânea ao 

TBT de uma mesma região, visto que os efeitos de Imposex foram maiores para a 

espécie Oliva peruviana. Além disso, apesar dos efeitos endócrinos do TBT 

afetarem diretamente as fêmeas de gastrópodes, foi constatado que o potencial de 

acumulação de BTs é semelhante para machos e fêmeas de Acanthina monodon, 

sugerindo que não há necessidade da distinção de sexo para a análise futuras de 

BTs.  
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Considerando os diferentes padrões de contaminação das três regiões 

estudadas e visto que os efeitos desse composto são visíveis e significativos, é 

fundamental que as demais regiões costeiras do Chile sob influência de atividades 

portuárias sejam estudadas. Isso possibilitará uma avaliação mais ampla e 

abrangente do status da contaminação por TBT, subsidiando assim a 

implementação de medidas restritivas quanto ao seu uso e impactos.  

 

Perspectivas Futuras:  

 

Os estudos atualmente realizados com amostras ambientais não fornecem 

clareza quanto à existência de aportes recentes de TBT. Portanto é de grande 

importância a implementação de ferramentas que permitam uma avaliação temporal 

desse tipo de contaminação. Para tanto, temos como perspectiva um estudo com 

amostragem passiva de coluna de água, a fim de responder as principais dúvidas 

ainda existentes quanto a efetividade das medidas internacionais restritivas ao uso 

de TBT.  

Atualmente é recomendável a utilização de métodos analíticos menos 

agressivos ao ambiente. Portanto, considerando que o método atualmente 

empregado é extremamente trabalhoso, complexo e que utiliza uma grande 

quantidade de solventes orgânicos, em especial clorados, é urgente a necessidade 

da implementação de um novo método que proporcione um menor consumo de 

solventes e reduza o tempo de análise com uma eficiência semelhante ou superior 

do atual método aplicado.  

Considerando que no presente estudo foram contempladas somente três 

dentre as dez principais regiões portuárias do Chile, com uma extensão percorrida 

de 1000 km dos 6435 km de costa, é natural e importante que, como perspectiva 

futura, as demais áreas sejam estudadas. As particularidades observadas no perfil 

de contaminação por BTs, como evidenciado, ratificam esta necessidade.  
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Resíduos gerados: 

Os resíduos gerados por esse trabalho foram armazenados em frascos 

devidamente rotulados, sendo armazenados em espaço pré-definidos. 

Posteriormente os resíduos são recolhimento e destinados pela empresa contratada 

pela FURG para esta finalidade. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo I – Resultados da validação da metodologia utilizada para a 

determinação de butilestânicos.  

 

Tabela 14 - Curvas analíticas (equação, coeficiente de correlação e efeito matriz) 

em solvente (Sol), sedimento (SED) e biota (BIO). 

Composto Equação 
Efeito 
Matriz 
(EM%) 

Coeficiente de 
Correlação(R2) 

TPrTSSol y=0,002011660x + 0,0023393 - 0,996 

TPrTSED y=0,000921047x – 0,0028651 54,2 0,998 

TPrTBio y=0,002276220x – 0,0204481 -12,5 0,991 

 
TBTSol y=0,00570193x – 0,00728584 - 0,998 

TBTSED y=0,00454291x – 0,01832051 20,3 0,998 

TBTBio y=0,00752929x – 0,03587190 -32 0,995 

 
DBTSol y=0,00595851x – 0,00415379 - 0,997 

DBTSED y=0,00514563x – 0,02247480 13,6 0,996 

DBTBio y=0,00241850x – 0,02520004 59,4 0,996 

 
MBTSol y=0,00091140x + 0,00083390 - 0,996 

MBTSED y=0,00140020x + 0,00417327 -53,6 0,991 

MBTBio y=0,00031220x + 0,00242932 65,7 0,994 
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Tabela 15 - Precisão e exatidão do método para sedimento – recuperação (Rr%) e 

repetitividade (RSDr) e recuperação (Rpi%) e precisão intermediaria (RSDpi%) 

Composto 
Fortificação 
(ng Sn g -1) 

R(r)% RSD(r)% R% (pi) RSD% (pi) 

TPrT 

2 98 11 78 18 

4 93 8 81 16 

20 106 16 89 14 

40 101 6 97 8 

 

TBT 

2 104 6 98 11 

4 105 2 98 6 

20 101 1 98 7 

40 100 2 99 4 

 

DBT 

2 117 9 110 10 

4 98 8 88 9 

20 104 9 91 3 

40 100 4 99 4 

 

MBT 

2 97 9 94 16 

4 94 6 84 14 

20 94 6 90 9 

40 96 3 86 8 
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Tabela 16 - Precisão e exatidão do método para biota – recuperação (Rr%) e 

repetitividade (RSDr) e recuperação (Rpi%) e precisão intermediaria (RSDpi%) 

Composto  Fortificação 
(ng Sn g -1) 

 (R%) RSD% R% (pi)  RSD% (pi) 

TPrT 

10 80 1 90 5 

20 72 2 78 3 

100 95 12 92 3 

 

TBT 

5 113 10 - - 

10 101 2 101 2 

20 99 2 96 2 

100 101 2 98 1 

 

DBT 

10 112 1 108 5 

20 89 2 102 8 

100 93 2 98 2 

 

MBT 

10 118 4 119 10 

20 106 6 108 9 

100 106 10 111 11 
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Anexo III – Cromatogramas. 

 

Cromatograma padrão de BTs fortificados na matriz de sedimento (Concentração de 

1000 ng Sn g-1) 

 

 

 

Cromatograma de amostra de analisada quanto a presença de BTs (Branco 

sedimento) 
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Cromatograma de amostra de analisada quanto a presença de BTs (Branco Biota) 

 

 

 

 

 

Cromatograma de amostra de Sedimento analisada quanto a presença de BTs 

(C2S) 
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Cromatograma de amostra de Biota analisada quanto a presença de BTs (C4) 
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Anexo III – Resultados da análise estatística para a comparação entre a 

acumulação de butilestânicos entre machos e fêmeas de A. monodon.   

 

Acumulação de tributilestanho entre machos e fêmeas. 

Figura 24 – Gráficos da concentração de TBT em gastrópodes machos e fêmeas, 

Valparaiso e Concepción. 

 

 

Aplicando o teste não paramétrico de Wilcoxon para esse conjunto de dados 

(Figura 25), obteve-se t = 59.00 z = 0.0568 e p= 0.954. Portanto conclui-se que o 

conjunto de dados não foi estatisticamente significativo (p = 0.954) aceitando-se a 

hipótese de que não há diferença na acumulação de TBT entre macho e fêmeas de 

gastrópodes. 

Figura 25 - Teste não paramétrico de Wilcoxon (TBT). 
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Acumulação de dibutilestanho entre machos e fêmeas. 

 

Figura 26 - Gráfico da concentração de DBT em gastrópodes machos e fêmeas, 

Valparaiso e Concepción. 

 

 

 

Aplicando o teste não paramétrico de Wilcoxon para esse conjunto de dados 

(Figura 27), obteve-se resultado semelhante ao de TBT onde, t = 48.00 z= 

0.0681554, p = 0.4955. Portanto conclui-se que o conjunto de dados não foi 

estatisticamente significativo (p = 0.4955) aceitando-se a hipótese de que não ha 

diferença na acumulação de DBT entre macho e fêmeas de gastrópodes.  

Figura 27 - Teste não paramétrico de Wilcoxon (DBT). 
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Acumulação de monobutilestanho entre machos e fêmeas. 

 

Figura 28 - Gráfico da concentração de MBT em gastrópodes machos e fêmeas, 

Valparaiso e Concepción. 

 

    

 

Aplicando o teste não paramétrico de Wilcoxon para esse conjunto de dados 

(Figura 29), obteve-se o mesmo resultado que o TBT e DBT, onde, T = 59.00, 

z=0.056796, p = 0.954. Concluindo da mesma forma, o conjunto de dados não foi 

estatisticamente significativo (p = 0.954) aceitando-se a hipótese de que não ha 

diferença na acumulação de MBT entre macho e fêmeas de gastrópodes. 

Figura 29 - Teste não paramétrico de Wilcoxon (MBT). 
Box & Whisker Plot
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