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II - PROJETOS AMBIENTAIS 

 

II.1 - PROJETO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL MARINHO 

 

II.1.1 – Apresentação 
 
 

Este documento apresenta o Projeto de Monitoramento Ambiental para o 

trecho marítimo do empreendimento de Mexilhão. O conteúdo deste documento 

contempla somente os subprojetos e o detalhamento do escopo de monitoramento 

ambiental para a fase de operação do empreendimento.  

 O projeto aqui descrito apresenta modificações de escopo em relação à 

proposta aprovada quando da emissão da LP. As alterações refletem adequações 

e melhorias solicitadas pelo órgão ambiental em processos de licenciamento da 

atividade de produção na Bacia de Santos e em outros processos de licenciamento 

da Petrobras após a data de aprovação do projeto original. As alterações refletem 

também adequações para atendimento a novos requisitos legais e ainda, 

alterações para a uniformização e a integração dos esforços de monitoramento 

ambiental deste empreendimento com os demais projetos de monitoramento em 

execução na Bacia de Santos.  

Importante salientar que nenhuma alteração proposta resultou em redução de 

esforço amostral ou exclusão de ambientes monitorados.  Embora as modificações 

motivadas por mudanças no arcabouço legal permitiram a supressão e/ou a 

substituição de determinados parâmetros anteriormente propostos.  

De um modo geral, a proposta aqui apresentada ampliou o escopo do 

monitoramento ambiental na medida em que foram incorporados métodos, técnicas 

e, em geral, um maior número de estações amostrais para os compartimentos 

água, sedimento e biota. Tudo isso com o objetivo principal de tornar o projeto de 

monitoramento mais robusto, eficiente e adequado ao modelo de gestão do 

monitoramento ambiental que se vislumbra para a Bacia de Santos ao longo do 

tempo de operação do empreendimento.  

O presente projeto permitirá a aderência ao conceito de monitoramento 

específico da atividade de produção, possibilitando assim a integração ao 
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Programa de Monitoramento Ambiental Integrado da Ba cia de Santos – 

PROMABI-BS , o qual está sendo estruturado pela Unidade de Operações de 

Exploração e Produção da Bacia de Santos – UO-BS.  

Os Projetos de Monitoramento Ambiental Específicos tem como objetivo 

principal o monitoramento das variáveis ambientais dos compartimentos do 

entorno da Unidade que são reconhecidamente influenciadas pela atividade em 

questão. A uniformização dos escopos dos monitoramentos específicos  

propiciará um significativo aumento do conhecimento técnico-científico do 

ambiente no entorno das unidades de produção, o que proporcionará as bases 

para a implementação e efetivação de um programa de controle da eficiência 

operacional e uma adequada avaliação de impacto ambiental das atividades de 

produção sobre os ecossistemas naturais.  

 

II.1.2 – Justificativa 

 
A avaliação dos impactos ambientais referentes aos meios físico e biótico do 

trecho oceânico na fase operação revelou a ocorrência de impactos ambientais, 

considerados de pequena a alta importância. Assim, um Projeto de 

Monitoramento Ambiental Marinho durante esta fase do empreendimento torna-se 

essencial para acompanhar as alterações no ambiente da área de influência, 

decorrentes tanto dos impactos previstos, quanto de impactos imprevistos. 

A obtenção de dados locais, através do Projeto de Monitoramento Ambiental 

da região do entorno da plataforma, representa uma importante contribuição ao 

conhecimento técnico-científico das condições ambientais da Bacia de Santos 

(qualidade da água, sedimento e comunidades biológicas).  

 
 

Subprojeto I: Monitoramento do Corpo Receptor e Bio ta Planctônica 

Associada 

 



 
 

Atividade de Produção de Gás e Condensado 
no Campo de Mexilhão, Bacia de Santos 

- Projetos Ambientais - 

Projeto de Monitoramento 
Ambiental Marinho 

II.1 

Pág. 
45/17 

 

I.1 - Monitoramento do Corpo Receptor  

A Figura I.1-1 representa esquematicamente a disposição da malha amostral 

de coleta de água no entorno da plataforma PMXL-1, bem como as distâncias em 

relação ao ponto de descarte de água produzida. A malha amostral será 

orientada, em cada campanha, na direção da corrente preferencial, a ser medida 

no início da execução da mesma com equipamentos apropriados. Em todas as 

estações, serão coletadas amostras de água do mar para análise de parâmetros 

físico-químicos e de contaminantes. As nove estações previstas estarão dispostas 

da seguinte forma: 

• Uma estação amostral a sota-corrente, localizada o mais próximo 

possível do ponto de descarte até o limite de 100 m de distância da 

plataforma;  

• Uma estação amostral a sota-corrente, localizada a 250 m do ponto de 

descarte; 

• Três estações amostrais a sota-corrente, localizadas a 500 m do ponto 

de descarte, formando ângulos de 15º entre si; 

• Três estações amostrais a sota-corrente, localizada a 1.000 m do ponto 

de descarte, formando ângulos de 15º entre si; 

• Uma estação amostral de referência a barlacorrente, localizada a 

1.000 m de distância.  

 

A localização exata das estações oceanográficas para a coleta de água do 

mar será definida no momento da amostragem, bem como o padrão de 

nomenclatura e numeração das mesmas. O posicionamento final das estações 

em cada campanha considerará ainda: (i) a segurança da operação com relação 

à aproximação da embarcação de coleta, no caso das amostras mais próximas à 

unidade, cuja distância será estabelecida de acordo com as condições do mar e 

as rotinas operacionais que eventualmente estiverem sendo executadas, e (ii) o 

sentido preferencial da corrente na profundidade de descarte da unidade no 

momento da coleta, para definição da orientação da malha amostral. 
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Em todas as estações serão realizadas amostragens em 3 níveis de 

profundidade: superfície, termoclina e profundidade média entre a superfície e a 

termoclina. Vale ressaltar que todas as coletas de água serão realizadas durante 

períodos com descarte de água produzida.  

As campanhas serão realizadas com periodicidade anual com intervalos de 

12 meses, preferencialmente na mesma época e mês do ano, tomando como 

referência a data da realização da campanha prévia. 
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Figura I.1-1 - Malha amostral de coleta de água no entorno da plataforma e 
respectivas distâncias em relação ao ponto de descarte de água 
produzida. 

 

 

Para caracterização da água do mar, serão contemplados os seguintes 

indicadores da qualidade de água: 

• Corrente; 

• Transparência da água; 

• pH; 

• Oxigênio Dissolvido (OD); 

• Carbono Orgânico Total (COT); 

• Salinidade; 

• Temperatura; 
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• Material Particulado em suspensão (MPS); 

• Nutrientes (Nitrogênio amoniacal, Nitritos, Nitratos e Fósforo total); 

• Sulfetos; 

• Silicatos; 

• Clorofila a; 

• Hidrocarbonetos (n-alcanos, Hidrocarbonetos Poliaromáticos (HPA’s - 16 

prioritários), Mistura Complexa não Resolvida (MCNR), Hidrocarbonetos 

Totais de Petróleo (HTP) e Benzeno, Tolueno, Etil-Benzeno e Xileno 

(BTEX)); 

• Fenóis. 
 
 

I.1-1 - Procedimentos de Coleta 

Primeiramente, será determinada a direção preferencial da corrente, por meio 

de um correntógrafo ou perfilador acústico de corrente (ADCP), com medição de 

um transecto de 300 m, orientado segundo a direção das linhas batimétricas do 

local. Tal medição subsidiará a determinação da orientação da malha, dando-se 

continuidade ao procedimento de coleta. 

A determinação da transparência da água será realizada através do 

lançamento do Disco de Secchi nas estações de amostragem, observando-se a 

profundidade da perda da visibilidade do mesmo. É importante salientar que a 

medição de tal parâmetro depende da luz solar, ficando limitada sua realização às 

estações monitoradas durante o dia. 

A salinidade e a temperatura da água do mar serão mensuradas a partir da 

medição de condutividade, temperatura e pressão, obtidas através de 

lançamentos de CTD. 

As amostras de água do mar serão coletadas com garrafa de Niskin, 

excetuando-se as amostras destinadas às análises de hidrocarbonetos, sulfetos e 

fenóis, que serão coletadas com garrafa GO-FLO revestidas com teflon. Entre os 

diversos lançamentos, as garrafas serão lavadas com abundância de água ultra-

pura.  

As subamostragens com a garrafa de Niskin se darão conforme descrito no 

Quadro I.1-1-1. 
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Quadro I.1-1-1  - Procedimento de coleta para amostragem a partir das garrafas de Niskin. 

As subamostragens com a garrafa GO-FLO se darão conforme descrito no 

Quadro I.1-1-2. 

 

Quadro I.1-1-2  - Procedimento de coleta para amostragem a partir das garrafas de GO-Flo. 

 

Ressalta-se que os volumes amostrais informados nas tabelas podem ser 

modificados, de acordo com as necessidades das análises laboratoriais e com as 

características ambientais. Os quantitativos aqui informados baseiam-se em 

estudos já realizados. 

 

I.1-2 - Procedimentos para Análise 

Os parâmetros citados deverão ser determinados na água coletada, seguindo 

métodos padronizados, conforme Quadro I.1-2-1. 

Os laboratórios contratados apresentarão os resultados do controle de 

qualidade de suas análises. Serão informados os limites de detecção, calibração 

dos procedimentos e equipamentos analíticos e brancos de processo. Materiais 

certificados de referência serão utilizados quando existentes no mercado. 

As análises serão realizadas em triplicata para cada uma das amostras (três 

subamostras para cada amostra ambiental) e, quando disponíveis, padrões 

Metodologia de Subamostragem - Garrafas Go-Flo

1.
HPA, n-alcanos, 
HTP's e MCNR

coleta de 1 L de amostra, armazenado em frascos de vidro de cor âmbar, com tampa de teflon. 
Amostras mantidas refrigeradas a 4 ºC.

2. BTEX
coleta de 40 mL de amostra, acondicionados em frascos de vidro com tampa de teflon e 

adicionado de ácido clorídrico. Amostras mantidas refrigeradas a 4ºC.

3. Fenóis
coleta de 1 L de amostra, armazenado em frascos de vidro de cor âmbar, com tampa de teflon 

e adicionado de ácido sulfúrico. Amostras mantidas refrigeradas a 4 ºC.

4. Sulfetos
coleta de 1 L de amostra, armazenados em frascos de vidro âmbar e adicionados de acetato de 

zinco. Amostras mantidas refrigeradas a 4ºC.

Parâmetros

Metodologia de Subamostragem - Garrafas de Niskin
1. OD coletados em frasco para determinação de DBO (65mL), análise em até 8h
2. pH 100 ml, análise imediata

3.
N amoniacal, nitrito, 

nitrato, P total e 
silicatos

1L armazenados em frasco de polipropileno, mantidos congelados

4. MPS
coleta de 4L de amostra em frascos de polipropileno. Amostra filtrada a bordo, em filtro de fibra 

de vidro e mantido refrigerado a 4ºC.

5. COT
coleta de 1L de amostra armazenado em frasco de vidro âmbar, adicionado ácido fosfórico e 

mantido refrigerado a 4ºC.

6. Clorofila a
coleta de 4L de amostra em frasco de polietileno abrigados de luz. Amostra filtrada a bordo, em 

filtros de celulose ou fibra de vidro e posteriormente congelado.

Parâmetros
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certificados serão utilizados para determinação dos limites de detecção e 

calibração dos procedimentos e equipamentos analíticos. 
 

 

 

 

 

 

 

Quadro I.1-2-1  - Metodologias a serem seguidas para análise e limites de detecção dos diferentes 
parâmetros. 

 
* parâmetros medidos in situ. 

Metodologia Analítica
Limite de 
Detecção

1. Oxigênio Dissolvido* Método de Winkler 0,06 ml/L

2. pH* Pontenciometria direta (Grasshoff et al ., 1983) n.a.

3.
Nitrogênio 
amoniacal

Método azul de indofenol e análise por colorimetria (Parsons et 
al.,  1984)

0,0007 mg/L N

4. Nitrito
Método da diazotação e análise por colorimetria (Grasshoff et al ., 

1983)
0,0001 mg/L N

5. Nitrato
Redução em coluna de Cd-Cu seguido de diazotação e análise 

por colorimetria (Grasshoff et al., 1983)
0,0006 mg/L N

6. Fósforo total
Digestão em meio ácido e determinação pelo método 

fosfomolibídico
0,001 mg/L P

7. Silicato Espectrofotometria de absorção molecular 0,006 mg/L

8.
Material particulado 

em suspensão – 
MPS

Filtração em membrana de fibra de vidro 0,45 µm / Método 
gravimétrico

0,05 mg/L

9.
Carbono orgânico 

total – COT

Descarbonatação, por combustão em alta temperatura em 
analisador elementar CHN, e quantificação em detector de 

infravermelho.
0,001 mg/L

10. Clorofila a
Extração em acetona 90% e Fluorimetria - Parsons et al. 

(1984)
0,02 µg/L

11.
HPAs – 16 
prioritários

Extração líquido-líquido e cromatografia gasosa acoplada a 
espectrômetro de massas (CG-EM) - EPA 8270 D; EPA 3630; 

EPA 3510; 
0,05 µg/L

12.
n-alcanos, MCNR e 

HTP's

Extração líquido-líquido, sílica gel clean up e cromatografia 
gasosa com detector de ionização em chama (CG-FID) - EPA 

8015 D; EPA 3630; EPA 3510 
0,1 µg/L

13. BTEX EPA 8260 B 0,1µg/L

14. Fenóis
Extração líquido-líquido e cromatografia gasosa com 

detector seletivo de massas (CG-MS), com adaptações - 
0,05 µg/L

15. Sulfetos EPA 0376.2 (Colorimetria com azul de metileno) 0,002 mg/L

Parâmetros
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I.2 - Monitoramento do Compartimento Planctônico 

Os organismos planctônicos podem ser facilmente afetados por alterações 

ambientais. Entretanto, não são bons indicadores de impacto, pois apresentam 

alta suscetibilidade em conseqüência das alterações, tanto naturais, como 

antrópicas, as quais são de difícil distinção. Estes organismos apresentam, 

também, elevada capacidade de resposta frente a estressores, e subseqüente 

retorno rápido às condições iniciais. As mudanças na estrutura populacional do 

plâncton ocorrem em curtos espaços de tempo, de algumas horas a alguns dias, 

e acompanhar as variações do plâncton no mesmo ritmo das suas alterações 

torna-se, na prática, inviável, sobretudo considerando a periodicidade prevista. 

Além disso, nos estudos já realizados no país e no exterior, não foi possível 

verificar relação causal entre o descarte de efluentes (água produzida e água 

servida) de uma plataforma e alterações biológicas na comunidade planctônica. 

Assim sendo, os estudos do plâncton marinho, com as técnicas 

convencionais de amostragem, no tempo e no espaço, não são bons indicados 

para avaliação de impacto das atividades no entorno de unidades de produção, 

sendo o plâncton pouco informativo para o monitoramento sítio-específico no 

entorno das unidades. 

Ressalta-se, porém que o compartimento planctônico pode adquirir relevância 

para o monitoramento de caráter regional. Por isso, o Projeto de Monitoramento 

do Pólo Mexilhão prevê a utilização de Sensoriamento Remoto Oceanográfico, 

para uma análise espacial e temporal adequada a este compartimento. Tal 

escopo será posteriormente descrito, dentro do subprojeto VII.  

Com base nesta abordagem, propõem-se a amostragem em duas estações, 

conforme apresentado na Figura I.2-1, abaixo. Estas estações têm como objetivo 

específico a caracterização das comunidades planctônicas (fito, ictio e zôo) 

presentes no entorno da unidade, quando da coleta das amostras do 

compartimento água, para fins de integração com as informações provenientes do 

sensoriamento remoto e demais informações oceanográficas, no âmbito da 

abordagem regional da Bacia de Santos. A malha proposta na Figura I.2-1 será 

realizada simultaneamente à amostragem de água. 
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Figura I.2-1 - Localização das estações de coleta para análise da comunidade 
planctônica. 

 

• Fitoplâncton 

 

Para as estimativas quantitativas de fitoplâncton, as amostras serão 

coletadas com a utilização de garrafas de Niskin, nas mesmas profundidades das 

coletas de água (superfície, termoclina e profundidade média entre a superfície e 

a termoclina). Logo após a coleta, as amostras serão armazenadas em frascos de 

polipropileno, fixadas com formol tamponado com Tetraborato de Sódio (bórax), a 

uma concentração final de 4%, armazenadas e posteriormente, transportadas 

para laboratório para triagem e identificação do material, até o menor nível 

taxonômico possível. 

A partir dos dados coletados, serão obtidas informações sobre composição 

taxonômica, freqüência de ocorrência, dominância, riqueza, diversidade, 

equitabilidade, e densidade. Análises uni e multivariadas serão aplicadas, visando 

a compreensão da variabilidade e da estrutura do compartimento planctônico. 
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• Zooplâncton e Ictioplâncton 

 

Serão realizados arrastos oblíquos de superfície com rede cilíndrico-cônica 

com malha de 200 µm, para o zooplâncton, e com rede tipo Bongô, com malhas 

de 300 µm e 500 µm, para o ictioplâncton. Os arrastos deverão ser iniciados na 

termoclina, prolongando-se até a superfície. O volume de água filtrada será 

estimado a partir de fluxômetros acoplados em cada rede. 

Após a coleta, as amostras deverão ser acondicionadas em frascos de 

polietileno, imediatamente fixadas, com formol tamponado com tetraborato de 

sódio, a concentração final de 4%. 

Para a análise quantitativa e identificação dos táxons do zoo e ictioplâncton, 

as amostras serão triadas sob microscópio estereoscópico e/ou microscópio 

óptico, sendo os organismos identificados ao nível taxonômico mais acurado 

possível. 

A partir dos dados coletados, serão obtidas informações sobre a biomassa, 

composição taxonômica, freqüência de ocorrência, dominância, riqueza, 

diversidade, equitabilidade, densidade e distribuição horizontal e vertical. Serão 

aplicadas análises uni e multivariadas, visando a compreensão da variabilidade e 

da estrutura do compartimento planctônico. 

 

Subprojeto II: Monitoramento do sedimento e biota b entônica 

associada  

 

Para o monitoramento do compartimento sedimento e da fauna bentônica 

acompanhante foi elaborada uma malha amostral radial composta de dois círculos 

concêntricos, com raios de 500 e 1000 metros, respectivamente, sobre os quais 

foram alocadas um total de 8 estações amostrais conforme arranjo apresentado 

na Figura II.1. A orientação final da malha será após estudo detalhado da área e 

época do planejamento executivo da primeira campanha, com os eixos devendo 

ser posicionados paralela e ortogonalmente às isóbatas do local. 
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Figura II.1: Malha amostral para o monitoramento  do 

compartimento sedimento e da fauna 

bentônica acompanhante 

 

II.1 - Monitoramento do Sedimento 

 

Serão realizadas amostragens em triplicata em todas as estações definidas 

no projeto. Os parâmetros físico-químicos a serem avaliados são:  

• matéria orgânica total e carbono orgânico total; 

• nitrogênio total; 

• fósforo total; 

• carbonatos; 

• granulometria; 

• metais (Fe, Al, Ba, B, Cu, Cr, Pb, Cd, Zn, Ni, V, Hg, Mn e As); 

• hidrocarbonetos (n-alcanos, MCNR, HPA’s- frações prioritárias e 

alquilados, HTP’s); 

 

II.1-1. Procedimentos de coleta 

 

As amostras de sedimento serão coletadas preferencialmente com um 

amostrador do tipo Box Core. Entretanto, a depender da granulometria 
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predominante no ponto de coleta, poderão ser utilizados amostradores 

apropriados para os diferentes tipos de sedimentos presentes na região (ex: Mini 

Box Core, Busca fundo tipo Van Veen ou Eckman modificados).  

No momento da chegada do amostrador a bordo, as amostras serão 

fotografadas, procurando-se utilizar sempre o mesmo padrão de iluminação, 

sendo elaborada uma breve descrição das características físicas das amostras. 

Os parâmetros físico-químicos do sedimento serão avaliados em amostras 

retiradas de 0 a 10 cm com exceção das amostras destinadas às análises de 

metais e hidrocarbonetos que serão coletadas somente nos dois primeiros 

centímetros do sedimento, em amostradores tipo corer. Para os amostradores 

que não preservam a estratificação do sedimento as amostras destinadas a estes 

parâmetros serão as primeiras a serem retiradas, sendo as amostras superficiais 

retiradas para contaminantes e o volume de um litro para os demais parâmetros 

físico-químicos.  

As amostras de hidrocarbonetos serão as primeiras a serem retiradas dos 

amostradores. Serão coletadas amostras com uma colher de metal 

descontaminada. As amostras serão armazenadas em vasilhames de alumínio, 

previamente descontaminadas em forno mufla (acima de 400ºC) e mantidas 

congeladas até chegada ao laboratório. 

As amostras para determinação de metais serão retiradas com colher de 

plástico descartável. Estas amostras serão armazenadas em plástico e mantidas 

congeladas até o momento da análise em laboratório. 

As amostras para granulometria, matéria orgânica total, carbono orgânico, 

teor de carbonato, nitrogênio total e fósforo total serão armazenadas em sacos 

plásticos e estocadas no freezer.  

O Quadro II.1-1-1 resume as metodologias de coleta para os parâmetros a 

serem analisados no sedimento. 
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 Quadro II.1-1-1  – Quantitativos amostrais e metodologia de coleta e acondicionamento das 
amostras para os diferentes parâmetros a serem analisados no sedimento. 

 

II.1-2 Procedimentos para análise 

 

Os parâmetros listados no Quadro II.1-2-1 serão analisados no sedimento 

coletado, seguindo métodos padronizados. Os laboratórios contratados 

apresentarão os resultados de controle de qualidade analítica dos seus 

resultados.  

As amostras para análises físico-químicas deverão ser estocadas em gelo 

para transporte ao laboratório, onde serão mantidas em freezer até serem 

analisadas.  

As metodologias a serem aplicadas nas análises dos diferentes parâmetros 

encontram-se especificadas no Quadro II.1-2-1. 

 

 

 

 

 

 

Metodologia de Coleta

1. MOT

2. COT

3. Nitrogênio total

4. Fósforo total

5. Carbonatos

6. Granulometria

7.
Hidrocarbonetos 
(HPA, n-alcanos, 

MCNR e HTP)

Coleta de 200 g de amostra, de 0 a 2 cm superficiais da amostra, com 
auxílio de colher e gabarito de metal descontaminados. Armazenamento 

em marmitas de alumínio, conservadas congeladas.

8.

Metais (Fe, Al, Ba, 
B, Cu, Cr, Pb, Cd, 
Zn, Ni, V, Mn, As e 

Hg)

Coleta de 100 g de amostra, de 0 a 2 cm superficiais da amostra, com 
auxílio de colher de plástico descartável e gabarito de PVC. 

Armazenamento em sacos plásticos tipo zip loc , conservados 
congelados.

Parâmetros
Coleta de 200 g de amostra, dos 10 cm superficiais do sedimento, com 
auxílio de gabarito de metal. Amostra acondicionada em sacos plásticos 

tipo zip loc , mantidos congelados.

Coleta de 300 g de amostra, dos 10 cm superficiais do sedimento, com 
auxílio de gabarito de metal. Amostra acondicionada em sacos plásticos 

tipo zip loc , mantidos congelados.

Coleta de 200 g de amostra, dos 10 cm superficiais do sedimento, com 
auxílio de gabarito de metal. Amostra acondicionada em sacos plásticos 

tipo zip loc , mantidos congelados.
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Quadro II.1-2-1 - Metodologias analítica e limite de detecção dos diferentes parâmetros a serem 

analisados no sedimento. 

 

 

II.2 - Monitoramento da Macrofauna Bentônica 

 

As amostras de sedimento para coleta de macrofauna bentônica ocorrerá 

simultaneamente às coletas de sedimento para análises físico-químicas, seguindo 

os mesmos procedimentos e utilizando os mesmo equipamentos.  

A macrofauna do sedimento será avaliada em amostras retiradas de 0 a 10 

cm. Para os amostradores que não preservam a estratificação do sedimento, o 

volume total de sedimento, até um máximo de 8 L, será aferido e a amostra será 

totalmente fixada em formol 4% tamponado com bórax ou será realizado o 

peneiramento a bordo em malhas de 500µm ou 300 e 500µm, sobrepostas, para 

amostras coletadas em zonas rasas ou zonas profundas (a partir do talude), 

respectivamente. Posteriormente a coleta, registra-se a profundidade da camada 

anóxica, quando visível. 

Quando fixado a bordo, o sedimento coletado para avaliação da macrofauna 

bêntica será lavado no laboratório.  

Metodologia Analítica Limite de detecção

1. MOT Diferença após calcinação a 450° por 24h n.a.

2. COT
Descarbonatação e combustão em alta temperatura com analisador 

elementar CHN 
n.a.

3. Nitrogênio total
Descarbonatação e combustão em alta temperatura com analisador 

elementar CHN 
20 mg/kg

4. Fósforo total
Digestão ácida e ICP-OES - Espectrometria de emissão atômica por 

plasma de argônio induzido
0,5 mg/Kg

5. Teor de Enxofre
Oxidação e análise de sulfato por cromatografia iônica com detecção 

por condutividade elétrica
0,001%

6. Carbonatos Suguio (1973) - Diferença após acidificação n.a.
7. Granulometria Folk (1968) e Silte/argila por pipetagem n.a.

8. HPA ind. 16
Extração Soxhlet, sílica gel clean up e cromatografia gasosa acoplada a 

espectrômetro de massas (CG-EM). EPA 8270D, EPA 3540C e EPA 
3630C

0,0008 mg/kg

9.
n-alcanos/ MCNR/ 

HTP’s

EPA 3540C - Extração Soxhlet, EPA 3630C - Silica gel clean up e EPA 
8015D - cromatografia gasosa com detector de ionização em chama 

(CG-FID)
0,01 mg/kg

10.
Metais (Fe, Al, Ba, 
B, Cu, Cr, Pb, Cd, 
Zn, Ni, V, Mn, As)

Digestão ácida e ICP-OES - Espectrometria de emissão atômica por 
plasma de argônio induzido

Fe: 0,5; Al, Cr, Mn, Ni, 
Zn: 0,25; Ba, Pb, V: 

0,1; Cu:0,05; Cd: 
0,015 mg/kg

11. Hg
Digestão ácida e CV-AAS - Espectrometria de absorção atômica com 

geração de vapor frio
0,02 mg/kg

Parâmetros
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A triagem do material retido nas peneiras será feita com o auxílio de 

microscópio estereoscópico. A identificação dos espécimes será feita no menor 

nível taxonômico possível, principalmente para os grupos mais abundantes 

(Crustacea, Mollusca e Polychaeta). 

A partir dos dados coletados, serão obtidos os seguintes descritores 

biológicos: composição taxonômica, freqüência de ocorrência, dominância, 

riqueza, diversidade, equitabilidade, densidade e distribuição horizontal, tanto 

para os principais grupos taxonômicos quanto para a comunidade da macrofauna 

bentônica.  Análises uni e multivariadas serão aplicadas aos dados para fins de 

análise e interpretação. 
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