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RESUMO 

 

 Neste trabalho foi utilizada a esponja Haliclona sp. cultivada em laboratório 
como matriz biológica para avaliar possíveis respostas moleculares causadas pela 
exposição ao Cd2+ em diferentes tempos de exposição. Técnicas de eletroforese 1D 
em amostras derivatizadas com monobromobimano e 2D aliada a identificação por 
espectrometria de massas (ESI-QTOF-MS) foram utilizadas para identificar a 
expressão de proteínas diferencialmente expressas entre a condição controle e a de 
exposição. Além disso, técnicas de histologia foram utilizadas para evidenciar 
morfologicamente possíveis efeitos causados pela exposição ao metal. O maior 
acúmulo de Cd2+ foi observado no tempo de 326 horas. Além disso, resultados da 
histologia e de eletroforese 1D também mostraram maiores danos celulares e maior 
indução de uma proteína de baixa massa e rica em grupamentos -SH neste tempo 
de exposição. Com a utilização da eletroforese 2D foi possível detectar 46 spots 
proteicos diferencialmente expressos nas amostras do tempo de 326 horas. A 
utilização de duas distintas etapas de extração de proteínas apresentou diferenças 
quanto ao número e intensidade dos spots detectados. A etapa de precipitação por 
solvente apresentou um maior número de spots enquanto que a desnaturação 
térmica apresentou uma maior intensidade. A utilização da espectrometria de 
massas aliada a ferramenta de bioinformática blastp foi capaz de identificar 17 
proteínas relacionadas à esponjas (24%), fungos (29%) e bactérias (47%). Dentre as 
proteínas identificadas, podem ser destacadas as proteínas relacionadas as funções 
de proliferação e diferenciação celular, obtenção de energia e, principalmente, as 
proteínas relacionadas ao estresse oxidativo. A identificação de um maior número de 
proteínas diferencialmente expressas, auxiliados pelos resultados histológicos, foi 
capaz de indicar os efeitos causados pela exposição ao Cd+2 na esponja, 
demonstrando o potencial uso dessas respostas moleculares em Haliclona sp. como 
ferramenta na avaliação da contaminação deste metal em ambientes marinhos 
costeiros. 

 

Palavras-chave: Biomonitoramento. Biomarcadores. Proteínas. Esponja Marinha. 

Cádmio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 In this work we used the cultivated marine sponge Haliclona sp. as a biological 

matrix to evaluate molecular responses caused by Cd2+ exposure in different times. 

The separation by 1D-PAGE using sponge samples labeling with monobromobimane 

and 2D-PAGE allied with the mass spectrometry (ESI-QTOF-MS) were used to 

identify differentially expressed proteins between control and exposure conditions. 

Furthermore, histological techniques were used to show morphological effects 

caused by exposure to this metal. The largest accumulation of Cd2+ was observed at 

the 326 hours. In addition, histology and 1D-PAGE results showed also a greater cell 

damage and induction of a low-molecular-mass and SH-rich protein in this exposure 

time. With the use of 2D-PAGE was possible to detect differentially expressed in 46 

spots proteins in the 326 hours samples. The use of two distinct steps of protein 

extraction showed differences in number and intensity of spots detected. The solvent 

precipitation step had a greater number of spots while the heat denaturation had a 

greater intensity. The use of mass spectrometry together blastp bioinformatics tool 

was able to identify 17 proteins related to the sponge (24%), yeast (29%) and 

bacteria (47%). Among these identified proteins, these ones could be related to the 

functions as cell proliferation and differentiation, energy obtaining and, especially, 

repair to oxidative stress functions. The identification of differentially expressed 

proteins together by the histological results, was able to indicate the effects in marine 

sponge caused by exposure to Cd+2, indicating the potential use of these molecular  

responses in Haliclona sp. as a tool to evaluation of metal contamination in marine 

coastal environments. 

 

KEYWORDS: Biomonitoring. Biomarkers. Proteins. Marine Sponge. Cadmium. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 USO DE BIOMONITORES E BIOMARCADORES NA AVALIAÇÃO DA 

CONTAMINAÇÃO POR CÁDMIO NO AMBIENTE MARINHO COSTEIRO 

 
 

1.1.1 Biomonitores 

 
 

 A contaminação por metais traço em ambientes marinhos costeiros pode ser 

avaliada por meio da análise em diferentes compartimentos, tais como a água, o 

sedimento e a biota (RAINBOW, 1995).  Em meados dos anos 70 o pioneiro 

programa de biomonitoramento US Mussel Watch Program, patrocinado pela 

agência de proteção ambiental norte americana (EPA), implementou e aplicou 

extensivamente os moluscos bivalves para monitorar a distribuição espacial e 

temporal de metais traço no ambiente marinho costeiro norte americano 

(O’CONNOR, 2006). A extensa utilização dos bivalves no monitoramento ambiental  

pode ser atribuída a algumas características desses organismos que são 

consideradas importantes para este tipo de estudo.  De acordo com Barbaro et al. 

(1978) e Rainbow; Phillips (1993) as espécies de biomonitores devem apresentar, 

principalmente,  as seguintes características: 

(1) Séssil ou restrita mobilidade; 

(2) Abundantes na área de coleta; 

(3) Disponíveis ao longo das estações do ano; 

(4) Fácil coleta; 
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(5) Cosmopolitas e apresentarem ampla distribuição geográfica 

(6) Apresentar tolerância a variações de salinidade e outros parâmetros físico-

químicos; 

(7) Apresentarem predisposição para acumular contaminantes; 

(8) Elevada capacidade de acumular contaminantes acima dos níveis presentes nos 

compartimentos abióticos. 

 Entretanto, o biomonitoramento do ambiente marinho costeiro não se 

restringe somente a utilização dos bivalves. Além disso, diversos outros organismos 

marinhos, principalmente, invertebrados de diferentes posições na cadeia trófica 

também vêm sendo utilizados para este fim (ZHOU et al., 2008; VENKATESWARA 

RAO et al., 2009; RAINBOW et al., 2011). As espécies variam de microcrustáceos 

como os anfípodas (RAINBOW, 2002), macroalgas marinhas (RAINBOW, 2002), 

protozoários, gastrópodes, (ZHOU et al., 2008), esponjas marinhas 

(VENKATESWARA RAO et al., 2009), entre outros. O emprego dessa diversidade 

de espécies pode ser atribuída a disponibilidade de determinado biomonitor no 

ambiente e o tipo de compartimento a ser estudado. Por exemplo, Rainbow et al. 

(2002) utilizaram diferentes organismos de um mesmo local para monitorar o 

estuário do Tamisa, localizado no Reino Unido. Foram utilizados a alga marrom 

(Fucus vesiculosus), a craca (Balanus improvisus) e um anfípoda (Orchestia 

gammarellus). A utilização desses diferentes organismos pode fornecer informações 

de forma mais abrangente à cerca da biodisponibilidade desses elementos no 

ambiente. Além disso, os biomonitores puderam indicar uma distribuição temporal e 

espacial desses elementos ao longo do estuário, o que permitiu também realizar 

uma análise comparativa das concentrações de metais nas mesmas espécies 

presentes em outros ambientes. 

 Outra estratégia bastante relevante é a determinação dos possíveis efeitos 

tóxicos que os metais traço podem acarretar nos biomonitores. Particularmente, 

alterações comportamentais, morfológicas e fisiológicas vêm sendo propostas como 

ferramentas úteis na avaliação da toxicidade de metais em níveis subletais (WANG 

et al., 2008), sendo frequente a utilização do termo biomarcadores. 
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1.1.2 Biomarcadores 

Os biomarcadores podem ser definidos como respostas bioquímicas, 

celulares, fisiológicas ou comportamentais que podem ser determinadas em 

amostras de tecidos ou fluidos orgânicos, podendo evidenciar a exposição ou o 

efeito de um ou mais poluentes químicos (LEONZIO; FOSSI, 1993). A principal 

vantagem proposta para a utilização dos biomarcadores é a possibilidade de 

detectar efeitos deletérios nos organismos antes de serem evidenciadas alterações 

em níveis superiores de organização biológica (BIANCHINI et al., 2003). 

 

Figura 1. Representação esquemática dos diferentes níveis de organização biológica frente 

à exposição de contaminantes. 

 As respostas em níveis moleculares podem ser consideradas como as 

primeiras evidências da ação de contaminantes no organismo (Figura 1).  Os "sinais 

imediatos" são considerados como respostas adaptativas ao agente estressor, 

sendo evidenciadas como alterações bioquímicas, celulares, histológicas ou 

comportamentais (DEPLEDGE, 1994). Algumas respostas em níveis moleculares 

vêm sendo propostas como biomarcadore para a exposição à metais traço. A 

verificação da atividade de enzimas como catalase, glutationa peroxidase, 

acetilcolinesterase e superóxido dismutase em invertebrados marinhos foi proposta 

como biomarcador bioquímico (LIONETTO et al., 2003; GERET et al., 2003). No 

entanto, essas respostas não são consideradas como específicas para a toxicidade 

causada por metais traço. A inibição da enzima acetilcolinesterase é relatada 

também como um biomarcador para a exposição a organofosforados e carbamatos 

(LIONETTO et al., 2003). Já as enzimas antioxidantes (catalase e glutationa 
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peroxidase) podem ser relacionadas a um estado de estresse celular geral devido a 

exposição ou efeito de contaminantes no ambiente (LIONETTO et al., 2003). A 

indução  de proteínas como as metalotineínas (MTs) e proteínas com características 

semelhantes às MTs (PSMTs) foram relacionadas de uma maneira mais específica 

ao estresse em invertebrados marinhos ocasionado por metais não essenciais como 

o Cd (LOBEL; PAYNE, 1984; LIEBRICH et al., 1995; MOUNEYRAC et al., 1998; 

DEEDS et al., 1999; FENGJIE; WEN-XIONG, 2011).  

 As MTs são proteínas de baixa massa molecular (6-25 kDa) apresentando 

aproximadamente 30% de cisteína e estabilidade térmica (STILLMAN, 1995; 

ROESIJADI, 1992, SCHMITT-WREDE et al., 2004). Já as PSMTs são proteínas que 

apresentam características das metalotioneínas, mas que não foram obtiveram uma 

confirmação por meio de sequenciamento para serem classificadas como MTs. A 

relação da indução dessas proteínas com a citotoxicidade de metais como Zn, Cu e 

Cd foi avaliada em invertebrados marinhos (BUTLER; ROESIJADI, 2000; AMIARD et 

al., 2006). Butler; Roesijadi, (2000) avaliaram a efetividade da indução de MTs em 

hemócitos de ostras (fração celular da hemolinfa) submetidas à exposição ao Zn, Cu 

e Cd, nos quais, dentre os metais testados, o Cd foi mais efetivo na indução dessas 

proteínas, tanto em magnitude quanto na sensitividade. A utilização do Cd na 

indução dessas proteínas vem sendo reportada desde o trabalho de Piscator (1964), 

no qual é sugerido o papel de proteção desta proteína contra a toxicidade causada 

por esse metal. Desde então, outros trabalhos publicados vêm fornecendo 

evidências que sustentam o papel de proteção dessas proteínas frente a toxicidade 

do Cd (KLAASSEN et al., 1999). Diversos trabalhos publicados nos anos 80 

identificaram a presença de PSMTs em tecidos de mexilhões previamente expostos 

a este metal  (CARPENÉ  et  al.,  1983; PAVICIC  et  al.,  1985,  1987; VIARENGO  

et  al., 1985;  NOLAN; DUKE,  1983; FRAZIER,  1986). O trabalho de revisão de 

Amiard et al. (2006) reforça que o Cd é o metal que melhor induz a síntese dessas 

proteínas em invertebrados aquáticos devido ao seu potencial em causar danos nas 

células desses organismos. 

 O Cd possui uma elevada afinidade por grupamentos sulfidrilas (-SH) de 

proteínas e enzimas, podendo levar a um deslocamento de Zn+2 e Ca+2 presentes 

nessas proteínas ligantes de metais nas quais podem tornar-se inativas para a 

realização de processos fisiológicos (BAUDOUIN-CORNU; LABARRE, 2006; 
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GAGNON et al., 2007). Tal fato pode levar as células à um estresse oxidativo, 

aumentando a peroxidação lipídica (BRENNAN; SCHIESTL, 1996).  Além disso, o 

rompimento de processos de sinalização fisiológicas causados pelo Cd podem 

resultar em apoptose celular ou mesmo levar à carcinogênese (WAISBERG et al., 

2003). Como citado anteriormente, todos esses efeitos podem levar a indução de 

proteínas e enzimas que atuam na tentativa de reverter ou atenuar os processos de 

estresse oxidativo e a toxicidade do metal.  

 As pesquisas à cerca do estudo desses biomarcadores foram bastante 

intensas nas últimas décadas (LAGADIC et al., 2000). Entretanto,  alguns 

biomarcadores utilizados no campo da ecotoxicologia não possuem a especificidade 

desejada, podendo ser empregados também para evidenciar o estresse em mais de 

um contaminante (HUANG et al., 2011). Até mesmo no caso das MTs, considerado 

um biomarcador mais específico para a exposição a metais, sua especificidade pode 

ser colocada em questão. A indução dessas proteínas pode ser influenciadas 

dependendo do biomonitor a ser estudado. Além disso, os resultados encontrados 

entre estudos de laboratório e de campo mostram frequentes variabilidades que 

dificultam a sua aplicação como um específico biomarcador (BOURDINEAUD et al., 

2006; MONSERRAT et al., 2007). Algumas dessas variações podem ser atribuídas à 

complexidade do biomonitor empregado. Quase que a totalidade dos biomonitores 

utilizados nesses estudos apresentam órgãos diferenciados, na qual essa diferença 

pode ser refletida no acúmulo de metais. Por exemplo, Yap et al. (2010) sugerem o 

uso de ferramentas estatísticas multivariadas no estudo de moluscos no 

biomonitoramento para metais traço por reduzir o tempo de identificação dos tecidos 

mais apropriados para este propósito. O uso desta ferramenta é proposta justamente 

para analisar as diferenças entre o acúmulo de metais nos diferentes tecidos. Essas 

diferenças refletem também na distribuição de MTs e PSMTs entre os diferentes 

tecidos desses organismos (ROESIJADI, 1982; VIARENGO et al., 1985). Logo, a 

variação dessas proteínas encontradas nos diferentes tecidos do biomonitor pode 

dificultar a interpretação de uma possível resposta adaptativa frente a exposição a 

metais. Além disso, são reportados na literatura variações na concentração de MTs 

e PSMTs consideradas naturais em outros biomonitores. Por exemplo, Leung; 

Furness (1999) demonstraram que MTs apresentaram diferentes concentrações no 

gastrópode Littorina littorea relacionadas ao tamanho do organismo. Mudanças nos 
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níveis de MTs decorrentes de variações sazonais e estágios reprodutivos também 

foram documentadas. Olsson et al. (1987) e Overnell et al. (1987) encontraram 

variações nos níveis de MTs em peixes sob diferentes estágios reprodutivos. Já 

Viarengo et al. (1997) e Mouneyrac et al. (2000) reportaram diferenças nos níveis de 

PSMTs em bivalves coletados durante diferentes meses do ano. Logo, para o estudo 

da expressão de proteínas induzidas pelo Cd, pode ser entendido que tais variações 

relacionadas à complexidade dos biomonitores devam ser reduzidas para que se 

possa relacionar de maneira mais direta a indução dessas proteínas com o efeito da 

exposição a este metal. 

 
 

1.2 UTILIZAÇÃO DE ESPONJAS COMO BIOMONITOR E SUA APLICAÇÃO EM 

ESTUDOS COM BIOMARCADORES 

 
 

 As esponjas pertencem ao filo porífera,  habitam os oceanos tropicais, 

temperados e polares, com algumas espécies encontradas em água doce (TAYLOR  

et al., 2007).  As esponjas formam uma das mais antigas radiações dos metazoários, 

cuja origem data do período Pré-Cambriano, há cerca de 500 milhões de anos 

(HENTSCHEL, 2004). As esponjas apresentam um corpo poroso, multicelular, de 

morfologia simples e sem a formação de tecidos verdadeiros (RUPPERT et al., 

2005). São geralmente sustentadas por um esqueleto constituído por espículas 

silicosas ou calcárias, podendo ser constituídas também por fibras de espongina, 

uma proteína do tipo colágeno (RUPPERT et al., 2005). Todas as esponjas são 

animais bentônicos, sésseis e especializados na alimentação por filtração, processo 

que se caracteriza pelo bombeamento da água através de um sistema de canais 

aquíferos. O canal do sistema é incorporado em uma matriz extracelular de colágeno 

(mesohilo), que preenche o espaço entre o interior das células ciliadas externas e as 

células que revestem o interior dos canais aquíferos, assim como a parte externa da 

esponja (RUPPERT et al., 2005) (Figura 2). A água entra pelos poros que estão 

localizados no espaço exterior, atravessa o corpo pelo sistema de canais aquíferos e 

com a ação de células flageladas, chamadas coanócitos, as partículas alimentares 

suspensas da água são filtradas (GERNET et al., 2005).  
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Figura 2. Lâminas histológicas de Haliclona sp. (originadas neste estudo, durante cultivo em 
laboratório) impregnadas com hematoxilina e eosina (A) e picro sirius (B e C). Na lâmina A 
(aumento de 5x) são destacadas a pinacoderme (1), câmaras coanocitárias (2), canais 
aquíferos (3) e região do mesohilo (4). Na lâmina B (aumento de 10x) são destacadas 
células alongadas ricas em colágeno de uma região de crescimento da esponja (5). Na 
lâmina C (aumento de 10x) são destacadas as câmaras coanocitárias (2) e os canais 
aquíferos (3). 

 Em geral, as partículas filtradas são constituídas de dinoflagelados, bactérias, 

vírus e material orgânico dissolvido (HENTSCHEL et al., 2002). A passagem da 

água é também usada para efetuar as trocas gasosas, excreção e liberação de 

gametas e larvas (GIAMATE, 2007). Além de utilizar os micro-organismos como 

fonte de alimento, as esponjas abrigam uma microbiota diversificada que pode 

residir permanentemente em uma estreita interação. Estima-se que em algumas 

espécies de esponjas até 40 % de sua biomassa possa ser constituída por micro-

organismos como as bactérias (HENTSCHEL et al., 2002). 
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Devido, principalmente, à características como hábito alimentar filtrador e por 

serem organismos sésseis, as esponjas vêm sendo propostas como biomonitores 

para a contaminação por metais traço em ambientes marinhos costeiros. Hansen et 

al. (1995) realizaram um estudo em laboratório de bioacumulação de Cu, Zn e Cd 

com a espécie cosmopolita Halichondria panicea. Os autores demonstraram que H. 

panicea acumulou os metais em proporções diretas com a concentração desses 

elementos na água (7°C, 20‰) e também foi demonstrada a elevada capacidade da 

esponja em acumular esses elementos. Foram encontradas concentrações em peso 

seco de 236±93 µg g-1 (300 µg L-1 na água) e 818±199 (1000 µg L-1 na água) para o 

Cu, 956±234 µg g-1 (300 µg L-1 na água) e 1003±312 µg g-1 (1000 µg L-1 na água) 

para o Zn e 271± 93 (300 µg L-1 na água) e 985±141 µg g-1 (1000 µg L-1 na água) 

para o Cd. A elevada capacidade em acumular esses metais, aliada a sua ampla 

distribuição geográfica (do mar Báltico ao mar do Norte) foram características 

relevantes para a sugestão do uso desta esponja em futuros estudos de 

biomonitoramento. Perez et al. (2005) apresentaram um estudo de campo utilizando 

a esponja Spongia officinalis para avaliar a ocorrência de Fe, Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Cr 

e Mn em 9 pontos de coleta na região costeira de Marseille (França). Os elementos 

Fe, Pb e Cr foram destacados por apresentarem variações espaciais, refletindo um 

gradiente de contaminação (Fe: 321-16.258 µg g-1; Pb: 0,6-15,6 µg g-1 e Cr: 4,8-10,1 

µg g-1 de massa seca). Além disso, as esponjas foram capazes de refletir as 

consequências da instalação de uma estação de tratamento de esgoto na qualidade 

das águas costeiras de Marseille. Esses organismos evidenciaram reduções 

significativas (p<0,05, 0,01 e 0,001), por meio da análise desses elementos em seus 

tecidos, de concentrações de metais de obtidas antes (1984) e após a instalação da 

estação de tratamento de esgoto (1999). Em um período mais recente, 

Venkateswara Rao et al. (2009) utilizaram a esponja Haliclona tenuiramosa como um 

bioindicador de As, Cd, Co, Cu, Fe, Mn e Ni entre a região próxima a costa (< 0,5 

km) e a região offshore (2-5 km) do Golfo de Mannar (Índia). Os resultados 

indicaram que indivíduos de H. tenuiramosa próximos à costa acumularam de 2 a 17 

vezes mais metais dos que as esponjas coletadas nas regiões offshore. Por 

exemplo, o Cd apresentou um valor médio de concentração na esponja próxima a 

costa de 1,5±0,01  µg g-1 de massa seca e na região offshore o valor médio foi de 

0,07±0,01 µg g-1. Outra diferença refletida no acúmulo foi para o Fe. Enquanto que 

na região próxima à costa a concentração média foi de 928±54 µg g-1 a 
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concentração na região offshore foi de 55±3 µg g-1. Além disso, as concentrações de 

metais acumuladas nas esponjas foram maiores (1,03-15,3 vezes maior) e 

aparentemente proporcionais com as concentrações desses elementos na água. Os 

autores consideraram que Haliclona tenuiramosa foi um bom bioindicador da 

contaminação por metais no Golfo de Mannar por conseguir refletir a diferença de 

contaminação entre a região próxima à costa, sujeita à impactos antrópicos, da 

região offshore próximo a uma barreira de corais, aparentemente livre da 

contaminação antrópica. 

     As esponjas parecem apresentar adaptações à diferentes variáveis abióticas. 

O trabalho de Fell (1975) demonstrou que gêmulas de esponjas da espécie 

Haliclona loosanoffi apresentaram germinação em salinidades variando de 20 a 

40‰.  Entretanto, há ocorrência de espécies do gênero Haliclona fixadas em raízes 

de vegetação de manguezal, vivendo em salinidades abaixo de 20‰ (RÜTZLER, 

1995). Foi documentado também que esponjas da espécie Haliclona implexiformis 

apresentou resistência à dissecação devido a variações de maré, mesmo 

apresentando uma perda de 85% do volume original de tecido (RÜTZLER, 1995). 

Apesar disso, mesmo não havendo muitas evidencias, a salinidade da água parece 

ter influência na incorporação de metais nas esponjas. O trabalho de Philp (1999) 

demonstrou que a incorporação de Cd em Microciona prolifera, expostas a 150 µg 

mL-1 deste elemento por um período de 48 horas, aumentou com valores de 

salinidade menores. Foi observado um acúmulo médio de 10,6 µg g-1 (peso seco) de 

Cd em uma salinidade de 11‰, enquanto que em salinidade de 30‰ foi observado 

um acúmulo médio de 5,5 µg g-1(peso seco). Mesmo assim, M. prolifera submetida a 

uma salinidade de 30‰ apresentou um acúmulo superior ao encontrado no controle 

(3,8 µg g-1). No mesmo caso da salinidade, na qual não há muitas evidências na 

literatura, fatores como a temperatura podem influenciar também a incorporação de 

elementos como os metais. A esponja da espécie Halichondria panicea apresentou 

um aumento na taxa de filtração de 4,3 vezes ao serem submetidas à um aumento 

de temperatura de 6 para 12 ºC (RIISGARD et al., 1993). No entanto, Frøhlich; 

Barthel (1997) demonstraram que a incorporação de sílica em Halichondria panicea 

não foi influenciada pela variação de temperatura do meio (6,10,15 e 19 ºC) e sim 

pela disponibilidade de diatomáceas ao longo das estações do ano. 
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 Além de apresentarem a capacidade de acumular metais em seus tecidos e 

de serem considerados bons biomonitores, esses organismos também apresentam 

efeitos deletérios quando submetidos a exposição por metais. O trabalho de Cebrian 

et al. (2003) evidenciou que esponjas da espécie Crambe crambe transplantadas de 

uma localidade livre de contaminação por metais para uma área portuária em Blanes 

(Mediterrâneo) apresentaram uma porcentagem menor de indivíduos contendo 

larvas (75%) quando comparado com esponjas de locais considerados controle. 

Cebrian e Uriz (2007) avaliaram os efeitos do Cd, Cu e Hg no comportamento celular 

de Scopalina lophyropoda. As células da esponja foram submetidas à 30 e 100 µg L-

1 de Cu, 1 e 5 µg L-1 de Hg e 5 e 10 µg L-1 de Cd por um período de 3 horas, em que 

a mobilidade e agregação das células isoladas da esponja foram avaliadas. Os 

resultados mostraram que o Hg bloqueou a mobilidade celular, levando a inibição da 

formação de pseudópodos. Por outro lado, a exposição as menores concentrações 

de Cu e Cd reforçaram a criação dessas estruturas levando a um aumento na 

mobilidade celular. Segundo os autores, devido ao curto período de exposição, 

somente o Hg apresentou efeitos tóxicos nessas células, sendo sugerido que este 

metal apresentou maior toxicidade quando comparado ao Cd e Cu. 

 Respostas em níveis moleculares frente a exposição à metais traço também 

foram reportadas. Schröder et al. (2006) reportaram estresse em níveis moleculares 

após a exposição de Baikalospongia intermedia ao Pb (40 e 400 µg L-1), Zn (10 e 

100 µg L-1) e Cu (40 e 400 µg L-1) por um período máximo de 16 horas. A exposição 

de B. intermedia a esses metais ocasionaram danos ao DNA das células de B. 

intermedia, nos quais foram observados mais elevados quando as esponjas foram 

submetidas às maiores concentrações desses elementos. Um estudo similar foi 

realizado por Efremova et al. (2002) em que além de danos ao DNA, foi observada a 

expressão de proteínas do tipo heat shock (HSP 70) em B. intermedia expostas ao 

Pb (40 e 400 µg L-1) e ao Zn (10 e 100 µg L-1) por 16 horas. Além desses poucos 

trabalhos encontrados na literatura que reportam o uso de potenciais biomarcadores, 

como as HSP 70 e danos ao DNA em esponjas expostas à metais, foram 

encontrados trabalhos que relacionam as PSMTs com uma possível contaminação 

por Cd (SCHRÖDER et al., 2000; BERTHET et al., 2005). Dentre esses trabalhos, o 

de Berthet et al. (2005) pode ser considerado o mais relevante quanto a aplicação 

dessas proteínas nas esponjas como um potencial biomarcador. Espécimes de  
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Spongia officinalis foram coletados em três locais ao longo da costa da França (Mar 

mediterrâneo) com diferentes graus de contaminação devido ao lançamento de 

esgoto doméstico. Inicialmente, foi realizada a identificação de proteínas com 

características semelhantes às MTs como a localização citosólica, termoestabilidade 

e aparente massa molecular de 4 a 15 kDa. Os autores encontraram também 

correlações positivas entre a concentração dessas proteínas com a quantidade de 

metais acumulado na esponja. Foi encontrada uma correlação de r =0,57 (P<0,01) 

para o Cu, r =0,66 (p<0,01) para o Hg e 0,40 (p<0,05) para o Zn. Entretanto, não 

foram encontradas correlações significativas para a Ag e Cd. Apesar da identificação 

dessas proteínas e de um estabelecimento de correlação entre alguns metais 

acumulados na esponja e as PSMTs, seu papel como um potencial biomarcador não 

foi discutido, dando-se ênfase à massa molecular da proteína encontrada, ao 

modelo de indução da MT, a presença de metais na esponja e na comparação entre 

esponja e molusco como bioindicadores. A ausência de uma discussão norteadora 

para uma possível afirmação do uso dessas proteínas como um potencial 

biomarcador nesta esponja pode ser justificada pela ausência de trabalhos que 

possam corroborar com esses resultados. Mesmo assim, o trabalho de Berthet et al. 

(2005) pode ser considerado como pioneiro neste tipo de estudo. 

 Apesar das esponjas serem consideradas organismos monitores de 

contaminação por metais no ambiente, são poucos os trabalhos encontrados que 

utilizam esses organismos como potenciais matrizes biológicas neste tipo de estudo. 

No entanto, alguns trabalhos utilizam complementarmente análises nos tecidos das 

esponjas como formas de avaliação dos efeitos de metais (WAGNER et al., 1998; 

EFREMOVA et al., 2002) e também como forma de verificar condições de 

cicatrização e crescimento de explantes transplantados para cultivo (HOFFMANN et 

al., 2003; KLÖPPEL et al., 2008). O trabalho de Hoffmann et al. (2003) verificou o 

crescimento e regeneração de explantes na esponja Geodia barretti para fins de 

cultivo. Os autores verificaram por meio de técnicas histológicas mecanismos de 

cicatrização da esponja logo após 24 horas da segmentação. Além disso, os 

resultados fornecidos por meio dessas técnicas foram úteis também para a 

identificação de estruturas de crescimento (megascleras). Os resultados de 

histologia fornecidos pelos autores puderam ser considerados como importantes 

devido a carência de informações sobre o cultivo de esponjas. Klöppel et al. (2008) 
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utilizaram técnicas histológicas para auxiliar na compreensão da produção de 

metabólitos secundários na esponja Aplysina aerophoba cultivada sob diferentes 

condições de luminosidade. Os autores verificaram por meio dos resultados 

histológicos que houve uma diminuição na densidade de cianobactérias 

(responsáveis pela produção dos metabólitos) presente nos tecidos da esponja 

cultivada na ausência de luz. Análises histológicas foram utilizadas também por 

Wagner et al. (1998) para auxiliar na verificação da formação de gêmulas (uma 

forma de adaptação das esponjas em condições de estresse) em esponjas 

previamente tratadas com Cd (0,01-5 µg L-1) por um período máximo de 120 horas. 

A evidência da formação das gêmulas pelos resultados histológicos auxiliou na 

verificação de apoptose na esponja Suberites domuncula como consequência da 

exposição ao Cd. O trabalho de Efremova et al. (2002) utilizou também técnicas de 

histologia para tentar avaliar os danos da exposição de B. intermedia a um efluente 

industrial (Baikalsk Pulp and Paper Plant) contendo metais por 16 horas a 8 ºC. 

Apesar de terem sido observadas a síntese de HSP 70 e danos no DNA, os 

resultados histológicos não evidenciaram danos na morfologia dos tecidos dos 

explantes expostos aos metais (ex.: alterações na superfície da membrana dermal, 

desaparecimento de canais aquíferos e câmaras coanocitárias). Os autores 

concluíram que o tempo de exposição (16 horas) não foi suficiente para evidenciar 

efeitos deletérios na morfologia de B. intermedia, em que as manifestações das 

respostas moleculares foram consideradas como sinais antecipados da exposição 

das esponjas aos contaminantes presentes no efluente. 

 
 

 1.3 APLICAÇÃO DE ESTUDOS PROTEÔMICOS EM ECOTOXICOLOGIA 

 
 

 O objetivo principal da ecotoxicologia é entender o efeitos tóxicos de agentes 

químicos (ou outros agentes estressores, tais como temperatura, luz, U.V, entre 

outros) em espécies ecologicamente relevantes (LAM et al., 2001). Como 

demostrado anteriormente, estudos em níveis moleculares em invertebrados podem 

ser úteis tanto para indicar de maneira antecipada possíveis efeitos tóxicos como 

também para compreender os mecanismos bioquímicos envolvidos. Nesse sentido, 

o estudo proteômico no campo da ecotoxicologia tem sido reconhecido como um 
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importante pilar para uma compreensão das interações de agentes estressores com 

os organismos (POYNTON et al., 2008). Estudo proteômico possui uma relação 

mais estreita na compreensão de processos fisiológicos do que estudos envolvendo 

genes, pelo fato das proteínas possuírem papeis funcionais na células. Tais papeis 

podem ser atribuídos às modificações pós-traducionais, nas quais podem alterar a 

função de uma proteína (BARRET et al., 2005). Foram identificados na literatura 

mais de 300 tipos diferentes de modificações em proteínas, em que, em média, cada 

proteína de célula eucariótica pode possuir de 8 a 10 diferentes modificações pós-

traducionais (GARAVELLI, 2004; BARRET et al., 2005). 

 Métodos analíticos em estudos proteômicos permitem uma identificação 

simultânea de proteínas que possam ser diferencialmente expressas em organismos 

expostos à agentes estressores. Este tipo de vantagem possibilita uma 

compreensão mais aprofundada de mecanismos de exposição que não são ainda 

claramente conhecidos, assim como a identificação de possíveis novos 

biomarcadores (DOWLING; SHEEHAN, 2006). Basicamente, a realização de 

estudos proteômicos pode ser compreendida por duas estapas: (i) a separação de 

proteínas geralmente por eletroforese em gel de poliacrilamida e (ii) a análise e 

identificação das proteínas por técnicas como a espectrometria de massas 

(FOUNTOULAKIS, 2000). No entanto, as etapas de extração de proteínas de 

matrizes biológicas e da utlização de ferramentas de bioinformática podem ser 

também consideradas como importantes para a realização desses estudos 

(FOUNTOULAKIS, 2000). 

 
 

1.4 EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS EM INVERTEBRADOS MARINHOS 

 
 

 A extração de proteínas de matrizes biológicas é a primeira etapa do 

processo envolvendo estudos proteômicos. Em estudos com aplicação na 

ecotoxicologia de metais utilizando invertebrados marinhos, geralmente, os métodos 

de extração são parcialmente seletivos, sendo priorizada a recuperação de proteínas 

com características de PSMTs. A precipitação por solvente e a desnaturação 

térmica, são os métodos mais utilizados na maioria dos trabalhos publicados com 

invertebrados marinhos em que se avalia a expressão de proteínas consideradas 
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induzidas pelo Cd (AMIARD et al., 2006). A precipitação por solvente utiliza o etanol 

como agente precipitante e o clorofórmio para ajudar a eliminar -SH solúveis de 

baixa massa molecular que podem interferir na determinação dessas proteínas 

(VIARENGO et al., 1997). A etapa de desnaturação térmica consiste em aquecer o 

extrato da amostra a uma determinada temperatura por um determinado tempo com 

o objetivo de eliminar proteínas termolábeis, mantendo em solução as proteínas 

termoestáveis. A atuação da etapa por precipitação por solvente está relacionada 

intimamente com o caráter hidrofílico e hidrofóbico que as proteínas vão apresentar 

durante a adição de solvente (ZELLNER et al., 2005). A adição de etanol desidrata a 

solução, levando a uma diminuição das interações de moléculas polares das 

proteínas com a água, dando a essas moleculas um caráter predominante de 

hidrofobicidade. As proteínas com interação reduzida com a água tornam-se 

insolúveis, levando a um favorecimento da interação proteína-proteína o que leva a 

precipitação dessas moléculas (neste caso, favorecendo a precipitação de proteínas 

de elevada massa molecular dependendo da proporção de solvente empregada). 

Por outro lado, a linha de atuação da desnaturação térmica é baseada no aumento 

da vibração das  ligações químicas das moléculas de proteínas causada pelo 

aumento da energia cinética. O aquecimento provoca esse aumento de movimento 

que, por consequência, leva a uma rápida é intensa quebra de pontes de hidrogênio 

e interações de caráter hidrofílico, levando a desnaturação e precipitação de 

proteínas termolábeis.  

 
 

1.5 UTILIZAÇÃO DA ELETROFORESE DESNATURANTE EM GEL DE 

POLIACRILAMIDA (1D E 2D) PARA SEPARAÇÃO DE PROTEÍNAS 

 
 

 A eletroforese desnaturante em gel de poliacrilamida é um método de 

separação de proteínas que consiste basicamente na separação de moléculas 

eletricamente carregadas (-) em uma matriz de gel porosa sob a influência de um 

campo elétrico. As proteínas podem ser separadas somente em função de suas 

massas moleculares (1D) ou podem ser separadas por seus respectivos pontos 

isoelétricos e, posteriormente, também por suas respectivas massas moleculares 

(2D). A electroforese bidimensional em gel de poliacrilamida (2D-PAGE) tem sido 
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utilizada há mais de 25 anos para a separação de complexas misturas de proteínas 

(O'FARRELL, 1975) e, mais recentemente, em conjunto com a espectrometria de 

massas, tem sido demonstra ser uma ferramenta poderosa em estudos proteômicos 

(AEBERSOLD; LEAVITT, 1990; LAHM; LANGEN, 2000; LUQUE-GARCIA et al., 

2011). A utilização da eletroforese bidimensional para a caracterização do estresse 

causado por metais traço é documentada na literatura, na qual é utilizada diferentes 

matrizes biológicas (LUQUE-GARCIA et al., 2011). Garcia et al. (2009) realizaram 

um estudo de mapeamento proteômico utilizando folhas de Helianthus annuus 

(girasol) nas quais foram irrigadas com água contendo metais (Cd, Cu, Pb e Zn). Os 

efeitos desses metais na expressão de proteínas foram avaliados utilizando 2D-

PAGE, onde foi possível verificar a expressão de 9 proteínas na situação de 

exposição e outras 23 tiveram uma variação no volume dos spots de 80% entre as 

amostras tratadas com metais e as controle, sendo identificadas 20 proteínas 

utilizando a espectrometria de massas. Ainda considerando a utilização de 2D PAGE 

para a caracterização do estresse causado por metais em planta, o trabalho de Pós 

et al. (2011) avaliou a expressão de proteínas em Hordeum vulgare (cevada) 

exposta ao Cd. Alterações bastante relevantes na expressão de proteínas também 

foram detectadas nas amostras submetidas ao estresse pelo metal. Já para animais 

marinhos, Ling et al. (2009) identificaram 18 proteínas induzidas na brânquia de 

Paralichthys olivaceus (linguado) devido a exposição aguda ao Cd em concentração 

de 10 mg L-1. Dentre as 18 proteínas identificadas,  2 foram induzidas 

especificamente pela exposição ao metal, uma foi inibida, 7 apresentaram supressão 

e 8 apresentaram superexpressão quando comparado com o controle. Os autores 

consideram a utilização de géis 2D como importante ferramenta para a detecção e 

identificação de possíveis biomarcadores para avaliar a contaminação no ambiente 

marinho.  

 Nesse sentido, alguns trabalhos vêm utilizando a eletroforese bidimensional 

como ferramenta para avaliação de uma resposta integrada em nível proteômico 

para a avaliação do estresse causado por agentes químicos presente no ambiente 

(BAR et al., 2007; CHORA  et al., 2008; LING et al., 2009; BARHOUMI et al., 2012). 

Porém, ainda são raros os trabalhos que utilizam invertebrados marinhos como 

matriz biológica (CHORA et al., 2009). O trabalho de Chora et al. (2009) avaliou a 

expressão de proteínas na brânquia e na glândula digestiva do mexilhão Ruditapes 

decussatus previamente expostos ao Cd (40 µg L−1 por 21 dias). Os resultados 
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mostraram que proteínas diferencialmente expressas foram encontradas em maior 

número na brânquia (20 proteínas) quando comparada com a glândula digestiva (8 

proteínas). As diferenças de expressão de proteínas entre os tecidos foram 

atribuídas a possíveis diferenças no acúmulo de Cd entre os tecidos, como também 

à mecanismos fisiológicos de defesa nos moluscos (autofagia). A maioria das 

proteínas identificadas foram relacionadas à manutenção do citoesqueleto (actina e 

tubulina), manutenção estrutural da célula (Rab GDP) e ao metabolismo (ALDH e 

MCAD). 

 A eletroforese unidimensional (1D-PAGE) também demonstrou ser uma 

ferramenta importante para a detecção de proteínas expressas em invertebrados 

marinhos previamente expostos ao Cd. A separação por 1D-PAGE em amostras de 

invertebrados marinhos previamente derivatizadas com monobromobimano (mBBr) 

foi realizada para identificar PSMTs induzidas pelo Cd (LIEBRICH et al., 1995; 

VIARENGO et al., 1997; DONDERO et al., 2004; FAN et al., 2004; ROMERO-RUIZ 

et al., 2008). O mBBr é um reagente fluorescente que modifica resíduos de cisteínas 

livres nas proteínas. O mBBr  reage com os grupamentos -SH presente nas cisteínas 

das proteínas, levando a formação de complexos fluorescentes (PETROTCHENKO 

et al., 2006). Além disso, a intensidade de fluorescência das proteínas derivatizadas 

pode ser considerada como diretamente proporcional ao número de cisteínas das 

proteínas (O’KEFEE, 1994). Este procedimento é considerado simples e rápido para 

a identificação e quantificação de proteínas ricas em -SH (KOSOWER; KOSOWER, 

1995). Liebrich et al. (1995) utilizou a derivatização com mBBr aliada a separação 

por eletroforese 1D para identificar a possível indução de MTs em amostras de 

Pyura stolonifera (tunicato) previamente expostos a 0,2 mg L-1 de Cd por 15 dias. Os 

resultados obtidos pela eletroforese indicaram a presença de proteínas 

termoestáveis (submetidas à desnaturação térmica), ricas em -SH e apresentando 

massa molecular em torno de 6 kDa. De maneira similar, o trabalho realizado por 

Dondero et al. (2004) utilizou esta técnica para identificar e caracterizar 

bioquimicamente uma proteína de baixa massa molecular (23,6 kDa) induzida pelo 

Cd (20 µM por 24 horas) em Tetrahymena thermophila (protozoário ciliado). 
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1.6 IDENTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS POR ESPECTROMETRIA DE MASSAS (MS) 

 
 

 A utilização da espectrometria de massas (MS) para identificação de 

proteínas previamente separadas por eletroforese bidimensional é umas das 

abordagens mais consolidadas em estudos proteômicos (FOUNTOULAKIS, 2001). 

Devido ao grande número de proteínas que a eletroforese 2D é capaz de resolver, a 

utilização da espectrometria de massas torna-se vantajosa, pois permite o 

processamento de dezenas de spots (proteína identificada no gel) em uma única 

análise. A identificação de proteínas por meio da espectrometria de massas 

depende da digestão proteolítica que produz uma coleção de peptídeos que são 

ionizados por eletronebulização ou por dessorção à laser auxiliada por uma matriz 

(PENNINGTON; DUNN, 2001). Após a ionização, analisadores de massas detectam 

as relações massa/carga (m/z) e os espectros são então confrontados nos bancos 

de dados para a identificação das proteínas (NESATY; SUTER, 2008). 

 Atualmente, existem algumas técnicas em MS nas quais se diferem, 

principalmente, pelo tipo de ionização da amostra e o tipo de analisador de massas 

(TWYMAN, 2004). A ionização por electrospray (ESI) , juntamente com a ionização e 

dessorção à laser assistida por matriz (MALDI), são os tipos de ionização de 

amostras mais aplicados em estudos envolvendo a identificação de proteínas e 

biomoléculas (MORAES; LAGO, 2003). As fontes de ESI são oferecidas em 

combinação com todos os tipos de analisadores de massas. Os filtros de massas do 

tipo quadrupolo (Q) têm sido empregados em trabalhos que utilizam ESI-MS 

(SARAIVA, 2008). A adoção do filtro de massas se deve ao fato de que os 

quadrupolos têm um custo menor, são fáceis de usar e capazes de prover excelente 

exatidão de massa (SARAIVA, 2008). Geralmente, quadrupolo é acoplado a um 

analisador de massa do tipo TOF (Q TOF).  No analisador TOF (time of flight) as 

moléculas ionizadas atravessam um "tubo de vôo", livre da força da gravidade, em 

que o tempo de passagem da molécula até chegar ao detector é proporcional à 

relação m/z da molécula (ARDREY, 2003). Desse modo, peptídeos de maior massa 

levarão mais tempo para atingir o detector. O "tempo de vôo" do peptídeo é 

determinado por um detector, no qual a intensidade do sinal elétrico (em função da 

m/z) é detectada por um processador de dados que gera um espectro de massa 

correspondente.  
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 A etapa final de qualquer processo envolvendo a identificação de proteínas 

por espectrometria de massas se dá por meio da utilização de ferramentas de 

bioinformática. Ferramentas computacionais como o MASCOT e o BLAST são 

frequentemente utilizadas em estudos de identificação de proteínas (HUANG et al., 

2011; DARVILLE et al., 2012). O MASCOT é um programa de busca em bases de 

dados a partir de um  conjunto de espectros de massa no qual fornece escores de 

modo que é possível realizar uma avaliação da significância do resultado. Este 

programa permite a seleção de parâmetros que auxiliam na busca (tipo de enzima 

utilizada na digestão da proteína, modificações químicas nos aminoácidos e estipular 

um erro para a busca). Já o BLAST compreende um conjunto de algoritmos de 

comparação  de sequencias montado de forma a explorar toda a informação contida 

em bases de dados de DNA e proteínas. A busca é realizada de forma a procurar 

um alinhamento local que acontece quando a comparação entre duas sequencias 

não é realizada ao longo de toda sua extensão, mas sim por meio de pequenas 

regiões conservadas (ALTSCHUL et al., 1997). Uma vantagem de se utilizar o 

alinhamento local realizado pelo BLAST é que, dessa forma, é possível identificar 

relações entre sequências de proteínas  que apresentam apenas pequenas regiões 

de similaridade. Ambas as ferramentas podem ser utilizadas em conjunto para 

identificar proteínas de interesse, quando essas são pouco disponíveis em banco de 

dados para a matriz biológica em questão (DARVILLE et al., 2012). 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 
 O objetivo deste trabalho foi avaliar possíveis respostas moleculares por meio 

da identificação de proteínas diferencialmente expressas na esponja Haliclona sp. 

cultivada em laboratório sob condição de estresse causado pela exposição ao Cd 

em diferentes tempos de exposição, buscando sua aplicação como uma possível 

ferramenta na avaliação da contaminação deste metal em ambientes marinhos 

costeiros. 

 
 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

De uma maneira específica este trabalho buscou: 

 Submeter a esponja Haliclona sp. a um experimento de exposição ao Cd2+ 

(0,5 mg L-1) nos seguintes tempos de exposição: 17, 41,137 e 326 horas 

(utilizando como referência um aquário controle); 

 Verificar por meio da técnica de espectrometria de emissão óptica (ICP OES) 

o acúmulo de Cd2+ nos explantes de Haliclona sp. nos diferentes tempos de 

exposição; 

 Verificar um possível efeito do estresse causado pela exposição ao Cd2+ nos 

explantes de Haliclona sp. nos diferentes tempos de exposição utilizando as 

análises histológicas de densidade celular e presença de colágeno na matriz 

extracelular; 

 Verificar por meio da eletroforese unidimensional (1D-PAGE) aliada a 

derivatização com monobromobimano (mBBr) a expressão de proteínas 
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 características de serem induzidas sob condição de exposição ao Cd2+ nos 

diferentes tempos de exposição; 

 Utilizar as etapas de extração de precipitação por solvente e desnaturação 

térmica nos tecidos dos explantes em que foram observadas maior indução 

de proteínas características de serem expressas pelo Cd2+; 

 Verificar por meio da eletroforese bidimensional (2D-PAGE) a indução de 

proteínas diferencialmente expressas entre a amostra controle e a amostra no 

tempo de exposição com maior expressão de proteínas características de 

serem induzidas por Cd2+; 

 Identificar por meio da técnica de espectrometria de massas (ESI-QTOF-MS) 

aliada a ferramentas de bioinformática as proteínas que foram 

diferencialmente expressas entre a situação controle e a situação de 

exposição ao Cd2+. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 
 Algumas etapas metodológicas deste trabalho foram realizadas em parceria 

com laboratórios da Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ e da  

Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP. O cultivo das esponjas, o 

experimento de exposição ao Cd e todas as etapas das análises histológicas foram 

realizadas Instituto de Ciências Biomédicas –ICB, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Todas as etapas de separação por eletroforese 2D, coloração dos géis 2D, 

digitalização das imagens dos géis e digestão tríptica foram realizadas no 

Laboratório do Grupo GEPAM - Grupo de Espectrometria, Preparo de Amostras e 

Mecanização da UNICAMP. Já as determinações por espectrometria de massas 

foram realizadas no Laboratório Nacional de Luz Sincroton – LNLS da UNICAMP.

 As etapas de extração de proteínas, derivatização com mBBr, separação por 

eletroforese 1D, digestão de tecidos e determinação de Cd na água e nas esponjas 

foram realizadas nos laboratórios do grupo GPEAA- Grupo de Pesquisa 

Espectroanalítica, automação e Ambiental na Universidade Federal Fluminense.  

 
 

3.1 PREPARO DO AQUÁRIO DE CULTIVO 

 
 

 Um aquário com capacidade de 170 L foi previamente preparado e 

equilibrado para que fosse possível a realização do cultivo das esponjas. Foi 

adicionado substrato contendo 70% de aragonita e 30% de areia branca sobre um 

sistema de placas de filtro anaeróbico. O aquário de cultivo foi equipado também 

com um sistema de filtro, composto de cerâmica porosa,  na presença de micro-
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organismos envolvidos no ciclo do nitrogênio (Stresszyme, Aquarium 

Pharmaceuticals Inc, EUA) e um Skimmer (Morato, Brasil). O aquário foi 

devidamente submetido a um sistema de aeração por meio de uma bomba 

submersa (1950 L h-1) para o fornecimento de fluxo contínuo e ininterrupto de água. 

Além disso, o aquário contou com um sistema de iluminação composto por uma 

lâmpada de halogênio 110 W (Aquastar, Alemanha), duas lâmpadas fluorescentes 

de 30 W para o favorecimento de comprimento de onda azul (Marine Glo, Japão) e 

três lâmpadas fluorescentes de 15 W (Aquastar, Alemanha). A água utilizada 

durante o preparo e durante todo período de cultivo foi coletada na Ilha de 

Cataguases (Figura 3), situada na Baía da Ilha Grande (23° 1'32.71" Sul, 44°17'2.74" 

Oeste). Juntamente com a água, foram coletados fragmentos de substrato rochoso 

contendo micro-organismos, invertebrados associados e algas. Durante o período de 

equilíbrio (dois meses), o aquário foi mantido com fluxo contínuo e ininterrupto de 

água e iluminação constante. 
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Figura 3. Localização da Ilha de Cataguases em vermelho (23°1'32.71" Sul, 44°17'2.74" 
Oeste), situada na região sul do estado do Rio de Janeiro, local de coleta de água, substrato 
rochoso e das espécies de esponja para o cultivo em laboratório. 

 
 

3.2 COLETA DE ESPONJAS E CULTIVO EM LABORATÓRIO 

 
 

 Em abril de 2008 foi realizada uma campanha para a coleta de espécimes de 

esponja que seriam posteriormente cultivados em laboratório. Foram coletados 

espécimes de Hymeniacidon heliophila, Desmapsamma anchorata, Amphimedon 

viridis, Aplysina fulva  e Haliclona sp. Os organismos foram coletados por meio de 

mergulho livre no mesmo local onde a água e o substrato rochoso, contendo a fauna 

associada, foram previamente coletados. Após a coleta, os organismos foram 

imediatamente transportados para o laboratório e acondicionados no aquário de 
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cultivo. Dentre as espécies testadas, somente Haliclona sp. apresentou crescimento 

contínuo durante os 18 meses de cultivo (Figura 4). 

 

Figura 4. Haliclona sp. com três meses de cultivo (A) e após 18 meses de cultivo (B). 
 

 Durante o período de cultivo foram monitoradas as concentrações dos íons 

amônio, nitrito, nitrato, bem como a temperatura, salinidade e pH utilizando kits 

colorimétricos comerciais (Nutrafin-Hagen, Tetratest, Merck, Alemanha), termômetro, 

refratômetro e potenciômetro portátil. A temperatura da água variou no verão de 22 a 

25 ºC e no inverno de 19 a 23 ºC. O aquário foi  mantido constantemente aerado 

com bomba submersa em fluxo contínuo de 1080 L h-1. A  salinidade foi mantida 

aproximadamente em 35‰ e o  pH se manteve em aproximadamente 8,3. As formas 

nitrogenadas amônio, nitrito e nitrato apresentaram respectivamente valores médios 

de concentração de  3,4, 1,84 e 11,32 µmoles L-1. A alimentação da esponja 

Haliclona sp. foi realizada por meio de duas estratégias. A  primeira, por meio de 

turbação mecânica do fundo uma vez ao dia, favorecendo a ressuspensão de 

matéria orgânica. Já a segunda, foi realizada por meio de adição de  flocos de ração 

para peixe (Tetracolor Tropical Flakes, Tetra, Alemanha) três vezes por semana. 

 
  

3.3 INDUÇÃO DAS ESPONJAS 

 
 

3.3.1 Preparo da esponja para o experimento de exposição 
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 A esponja Haliclona sp. utilizada neste experimento foi obtida do aquário de 

cultivo. O organismo foi segmentado em explantes de aproximadamente 2 cm (± 10 

g de peso úmido) e dispostos em placas de petri (3,5 cm) para se obter um substrato 

para sustentação dos explantes e para evitar o contato entre os mesmos (Figura 5). 

A estrutura "varal" foi sustentada por fios de nylon para que os explantes tivessem a 

maior uniformidade possível de contato com a água. Após a montagem da estrutura 

"varal" os organismos foram mantidos por um período de cinco dias no aquário de 

cultivo para que os explantes recém segmentados pudessem cicatrizar o corte e 

para que pudessem também ser aclimatados nesta nova configuração (Figura 6). 

  

 

Figura 5.  Preparo dos pedaços de Haliclona sp. para o experimento de exposição ao Cd2+. 

  

 

  

 

 

 

 

Figura 6. Estrutura do tipo "varal" utilizada no experimento de exposição ao Cd2+. 
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3.3.2 Preparo do aquário para o experimento de indução 

 
 

 Neste experimento foram utilizados dois aquários com 74,5 L de água cada 

um e foram designados como "controle" e "exposto" (Figura 7). Foi realizado um 

cálculo para que a concentração de nitrato Cd2+ na água do aquário designado como 

exposto apresentasse o valor de 0,5 mg L-1. O Cd foi obtido à partir de uma solução 

padrão de nitrato de cádmio de 1000 mg L-1 (CertiPrep SPEX, Metuchen, USA). 

 O critério da escolha de 0,5 mg L-1 de Cd2+ na água foi fundamentado nas 

concentrações utilizadas no trabalho de Schöder et al. (1999) em que foi 

demonstrado que respostas fisiológicas ocasionadas pela exposição a este 

elemento foram observadas em esponja marinha nas concentrações entre 0,1 e 1,0 

mg L-1. Logo, a utilização da concentração de 0,5 mg L-1 teve como objetivo ser 

elevada o suficiente para causar uma possível indução de respostas fisiológicas 

relacionadas ao estresse pelo metal em Haliclona sp. sem levar os organismos ao 

óbito. 

 Os tempos utilizados neste experimento foram: 0 hora, 17 horas, 41 horas, 

137 horas e 326  horas. Para cada tempo de exposição cinco explantes da esponja 

(n=5) foram retirados respectivamente de cada aquário e imediatamente congelados 

(-80 °C) para posterior liofilização. A temperatura, salinidade e pH foram 

monitorados diariamente (n=13). 

 

Figura 7. Aquários utilizados no experimento de exposição ao Cd2+. 
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3.4 PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E PREPARO DE REAGENTES 

 
 

Toda a vidraria e frascos assim como os reagente utilizados foram lavados e 

preparados com água ultra pura (18,2 MΩcm) obtida de um sistema Elga modelo 

PURELAB Ultra Analytic (Elga, High Wycombe, Bucks, UK). Os reagentes e 

amostras em fase sólida foram pesados em balança de precisão com quatro casas 

decimais e os reagentes e amostras em estado líquido foram manipulados com 

pipetas de precisão do tipo monocanal (Pipetman P, Gilson, França). 

 
 

3.5 DETERMINAÇÃO DE CÁDMIO NA ESPONJA E NA ÁGUA 

 
 

 O Cd foi determinado nas amostras de esponja como também foi realizada 

uma verificação da concentração deste elemento na água dos aquários. A massa 

utilizada para a determinação deste elemento em Haliclona sp. foi decorrente de 

alíquotas de 20 mg de tecido liofilizado de cada um dos cinco explantes em cada 

tempo de exposição. 

 
 

3.5.1 Coleta e preparo da água para a determinação de cádmio 

 
 

 Foram coletados 50 mL de água nos aquários controle e exposto. Após a 

coletada, a água foi transferida para um tubo de plástico (Falcon, Corning, EUA)  no 

qual foi adicionado 50 µL de ácido nítrico concentrado, sendo mantidas a 4 ºC até o 

momento da análise. 

 
 

3.5.2 Digestão dos tecidos 

 
 

 Para determinação do metal na esponja foi utilizada uma massa total de 100 

mg de tecido liofilizado (20 mg de cada organismo) no qual foi adicionado  5 mL de 

ácido nítrico concentrado e 5 mL de peróxido de hidrogênio (Peridrol 30%). As 
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amostras foram submetidas à digestão assistida por meio de radiação de micro-

ondas utilizando um forno da marca Berghof, modelo Speedwave Four (Eningen, 

Alemanha). A programação para a digestão das amostras foi realizada conforme 

proposto no método US EPA 3051A (5,5 minutos para a temperatura atingir 175 ºC 

seguido de mais 4,5 minutos na mesma temperatura). Após esta etapa, e o posterior 

resfriamento das amostras, o volume da solução foi completado com água ultra pura 

para um valor final de 25 mL. 

 
 

3.5.3 Determinação do Cd pela técnica de espectrometria de emissão óptica 

com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP OES) 

 
 

 Para a determinação das concentrações de Cd2+ na água e na esponja 

utilizou-se um espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado 

(ICP OES; Figura 8), sequencial e com visão radial, marca Jobin Yvon Horiba - 

modelo Ultima 2 (Longjumeau, França). O ICP OES foi equipado com câmara de 

nebulização ciclônica, nebulizador do tipo MiraMist (Mira Mist CE, Burgener 

Research Inc., Ontário, Canadá), amostrador automático, modelo AS 421, e 

programa operacional Analyst 5.4. As condições de operação do equipamento são 

apresentadas na tabela 1.  

  

 Figura 8. Espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES). 



49 
 

 

Tabela 1.  Parâmetros instrumentais do ICP OES  utilizados para determinação 

Cd2+ na esponja e na água. 

Parâmetro (unidade) Valor 

Potência incidente (W) 1200 

Vazão da amostra (mL min-1) 1,0 

Vazão do gás do Plasma (L min-1) 12 

Vazão do Sheath gás (L min-1) 0,2 

Vazão do gás no nebulizador (L min-1) 0,8 

Tempo de estabilização (s) 10 

Pressão do gás no nebulizador (bar) 2,45 

Altura de observação (mm) 15 

Comprimento de onda (nm) 226,502 

Limite de detecção (mg L-1) 0,001 

Réplicas (n) 3 

 
 

3.5.4 Utilização de materiais de referência certificados para verificação da 

exatidão do método de determinação do metal 

 
 

 Para a verificação da exatidão analítica do método empregado foram 

utilizados materiais de referência certificados pelo Conselho de Pesquisa Nacional 

do Canadá (NRC-CNRC) e pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos 

Estados Unidos (NIST). Devido a ausência de material de referência certificado para 

esponjas marinhas, foram utilizados três materiais de referência de diferentes 

matrizes biológicas e com diferentes ordens de grandeza (Tabela 2). 

Tabela 2. Valores da concentração de Cd2+ obtidos (mg kg-1) e o percentual de 

recuperação em relação aos valores certificados (n=3). 

Material de Referência 
Valor 

Certificado 
Valor 
obtido 

Recuperação 
(%) 

DORM-3 
(Fish Protein) 

0,290±0,02 0,255±0,025 87,9 

SRM 1566b 2,48±0,08 2,16 ±0,1 87,3 
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Material de Referência 
Valor 

Certificado 
Valor 
obtido 

Recuperação 
(%) 

(Oyster Tissue) 
TORT-2 

(Lobster Hepatopancreas) 
26,7±0,6 24±0,51 90,4 

 
 

3.6 ANÁLISES HISTOLÓGICAS 

 
 

  Foram avaliadas nos tecidos de Haliclona sp. a densidade celular por meio 

da contagem do número de células e a presença de matriz extracelular por meio da 

análise de percentual de colágeno. Para a realização destes procedimentos foi 

necessária a preparação do material em lâminas histológicas. As análises das 

lâminas histológicas e quantificações foram feitas baseadas no método descrito por 

Rangan; Tesch (2007). Para cada lâmina foram fotografados digitalmente 10 campos 

aleatórios para posterior quantificação no programa ImageJ (RASBAND, 1997-

2011).  

 
 

3.6.1 Fixação do material e preparação das lâminas histológicas 

 
 

 Após cada tempo de exposição um fragmento do explante foi imediatamente 

colocado em tubos de 50 mL (Falcon, Corning, EUA) contendo 40 mL de solução 

fixadora de Bouin.  Após um período de fixação de 1 hora, o fragmento foi retirado 

da solução fixadora e colocado em 40 mL de etanol 70%. A solução foi trocada a 

cada 30 minutos até não ser mais observada a presença de cor amarelada, 

indicativa da presença da solução fixadora. Após essa lavagem, o fragmento foi 

colocado em um cassete histológico no qual foi desidratado em uma série alcoólica 

de concentração crescente (80%, 90%, 100%) por duas vezes em banhos de 30 

minutos. Quando completamente desidratado, o material foi submetido a dois 

banhos de 30 minutos em xilol e a dois banhos de 30 minutos em parafina. Após o 

segundo banho em parafina o fragmento foi emblocado. Os blocos de parafina 

contendo o material foram cortados em micrótomo RM 21-55 (Leica, Alemanha) com 

uma espessura de 7 µm e colocados em lâminas histológicas de vidro. As lâminas, 

antes de serem coradas, foram colocadas em estufa a 60 °C para derretimento da 



51 
 

parafina por, pelo menos, 30 minutos. Após secas, as lâminas seguiram para uma 

bateria que consistia em três banhos seguidos de 5 minutos em Xilol e três banhos 

de 5 minutos em uma série alcoólica decrescente (100%, 90%, 70%). Ao final da 

bateria as lâminas foram imersas em água destilada e foram coradas pelas técnicas 

de coloração por hematoxilina e eosina (HE) e picro sirius. 

 
 

3.6.2 Coloração por hematoxilina e eosina (HE) 

 
 

 As lâminas foram colocadas por 10 minutos na solução de hematoxilina de 

Harris e lavadas por 10 minutos em água corrente. Após a lavagem,  foram 

colocadas por 10 minutos na solução de eosina e mais 10 minutos em água 

corrente. Em seguida as lâminas, foram submetidas à uma bateria de desidratação 

com banhos de 5 minutos em concentração alcoólica crescente (95%, 100%) por 

duas vezes e em xilol por três vezes. As lâminas eram então montadas em entellan 

(Merck, Alemanha) e guardadas para posterior análise. 

 
 
3.6.3 Coloração por picro sirius 

 
 

 O protocolo utilizado para coloração de fibras de colágeno foi baseado na 

modificação descrita por Dolber; Spach (1993). As lâminas foram colocadas por 2 

minutos em uma solução de ácido fosfomolíbdico, e, em seguida, na solução de 

picro sirius por 90 minutos, abrigadas da luz. As lâminas foram então colocadas em 

ácido clorídrico 0,01 mol L-1 por 1 minuto e em álcool 70% por 45 segundos. Foi 

realizada uma bateria de desidratação com banhos de 5 minutos em concentração 

alcoólica crescente (95%, 100%) por duas vezes e em xilol por três vezes. As 

lâminas foram então montadas em entellan (Merck, Alemanha) e guardadas para 

posterior análise. 

 
 

3.6.4 Análise da densidade celular 
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As lâminas coradas por HE foram usadas para quantificar o número de 

células por campo histológico registrado (aumento de 20x) de forma a tentar 

determinar a densidade celular de cada campo. As lâminas foram observadas em 

microscópio óptico de campo claro (Eclipse E400, Nikon, Japão) equipado com 

sistema de captura digital (Evolution VF, Media Cybernetics, EUA). As células de 

cada campo foram individualmente contadas usando a ferramenta cell counter do 

programa ImageJ. Os números obtidos foram corrigidos para determinar a 

quantidade de células por milímetro quadrado (mm2). 

 
 

3.6.5 Presença de matriz extracelular (colágeno) 

 
 

As lâminas coradas por picro sirius foram usadas para quantificar a 

abundância de fibras colágenas por campo histológico registrado (aumento de 20x). 

As lâminas foram observadas em microscópio de fluorescência (Axioplan, Zeiss, 

Alemanha) em comprimento de onda correspondente a rodamina (cor vermelha, filtro 

Schott-Zeiss, Alemanha) nas quais, nessas condições, as fibras colágenas 

marcadas apresentam fluorescência. As imagens foram capturadas digitalmente 

(Axiocam, Zeiss, Alemanha) e processadas pelo programa ImageJ utilizando-se a 

metodologia descrita por Rangan; Tesch (2007). Inicialmente, as imagens foram 

convertidas para 8 bits, e, em seguida, o threshold foi ajustado para selecionar 

somente as fibras colágenas marcadas na qual a área relativa das fibras de 

colágeno era calculada pelo próprio programa. 

 
  

3.7 EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS  

 
 

 Após a realização do experimento de exposição ao Cd2+, os pedaços 

congelados (-80 °C) dos explantes foram liofilizados (Liotop, Brasil) por um período 

de 12 horas a -57  ºC. Para a extração das proteínas foram utilizados 10 mg de 

massa seca de cada explante (total de 50 mg). Inicialmente,  o material seco foi 

macerado em grau de ágata para aumentar a superfície de contato, facilitar a 
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extração das proteínas e garantir a homogeneidade da amostra.  Os tecidos 

macerados foram homogeneizados em 1500 µL tampão de extração (10 mmol L-1  

de Tris-HCl, em pH 8,8; 5 mmol L-1 de 2-ME e 0,5 mmol L-1 de PMFS) com auxílio de 

microretífica (Western, Brasil) com ponta de aço inoxidável. Depois de 

homogeneizado, o material foi centrifugado a 20.000 g por 30 minutos a 4 ºC para a 

obtenção da fração citosólica. Depois de centrifugado, o material foi submetido a 

distintas etapas de extração. A primeira é denominada de precipitação por solvente, 

por utilizar a mistura etanol/clorofórmio, e, a segunda, é denominada de 

desnaturação térmica, por submeter às amostras ao aquecimento. 

 
 

 3.7.1 Etapa de precipitação por solvente (etanol/clorofórmio) 

 
 

  Após a primeira centrifugação, uma alíquota de 550 µL do sobrenadante da 

amostra foi tratado com 550 µL (v:v) de etanol absoluto a -20 ºC e 45 µL de 

clorofórmio. As amostras foram centrifugadas novamente a 20.000 g por 20 minutos 

a 4 ºC. De um total de 1100 µL de sobrenadante formado, 550 µL foi coletado para a 

etapa de recuperação das proteínas. 

 
 
3.7.2 Etapa de desnaturação térmica  

 
 

 Após a primeira centrifugação a alíquota de 550 µL do sobrenadante da 

amostra foi aquecida a 70 ºC por 15 minutos (Erk et al., 2002). Após o aquecimento 

as amostras foram centrifugadas a 20.000 g por 20 minutos a 4 ºC. 

 
 

3.7.3 Recuperação das proteínas no sobrenadante 

 
 

 Esta última etapa de precipitação com etanol é comum para as duas etapas 

de extração. Foi adicionado 1:3 (v/v) de etanol absoluto e as amostras foram 

mantidas a -20º C por um período de uma hora para que o processo de precipitação 
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pudesse ser otimizado. Após esse período as amostras foram finalmente 

centrifugadas a 16.000 g por 10 minutos a 4 ºC para a obtenção de um pellet final 

(Figura 9). 

 

 

 

Figura 9.  Representação esquemática da extração de proteínas contemplando as etapas de 
precipitação por solvente e de desnaturação térmica. As caixas marcadas em amarelo são 
referentes ao prosseguimento de etapas e as caixas marcadas em cinza são referente as 
etapas descartadas. 

 
 

3.8 PREPARO DAS AMOSTRAS PARA A SEPARAÇÃO POR ELETROFORESE 

(1D-PAGE) E DERIVATIZAÇÃO COM MONOBROMOBIMANO 

 
 

  Após a última centrifugação do procedimento de extração, os sobrenadantes 

foram descartados e o excesso de etanol dos pellets foi eliminado a temperatura 
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ambiente, aguardando-se cerca de 5 minutos. A etapa de preparo das amostras 

para a eletroforese e a derivatização com monobromobimano (mBBr), um reagente 

fluorescente com alta afinidade pelos radicais tióis (abundante nas cisteínas), foi 

seguida de acordo com o protocolo “MT PAGE Tissue” da Ikzus Environment 

(http://www.ikzus.it). Após “secos”, os pellets foram ressuspensos em tampão 10 

mmol L-1 de Tris-HCl em pH 9,0. Em seguida, foram adicionados 3 µL de solução de 

mBBr 92 mmol L-1. Após a adição do reagente fluorescente, a solução resultante foi 

mantida a temperatura ambiente e protegida da luz por 30 minutos. 

 
 

3.9 DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS TOTAIS 

 
 

A determinação de proteínas totais foi realizada de acordo com o método 

descrito por Bradford (1976), tendo como padrão proteico a albumina de soro bovino 

(BSA) 0,1% (BioAgency, Brasil). As absorvâncias dos padrões analíticos e das 

amostras foram determinadas em triplicata a 595 nm em um espectrofotômetro 

(Femto, Brasil). 

 
 

3.10 ELETROFORESE UNIDIMENSIONAL (1D-PAGE) 

 
 

 A separação das proteínas derivatizadas com mBBr oriunda das amostras de 

esponjas foi realizada por meio da eletroforese desnaturante em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) em uma dimensão (1D), conforme descrito por Laemmli 

(1970).  O gel separador (15%) foi preparado utilizando tampão Tris-HCl 1,5 mol L-1 

em pH 8,8. O TEMED e PSA 10%, utilizados como catalisadores de polimerização 

do gel, foram adicionados a solução após o período de 15 minutos de 

desgaseificação da solução. Após a aplicação do gel separador no sistema vertical 

de eletroforese (BioRad- Tetra Cell, USA) e sua posterior polimerização, foi 

adicionado o gel de empilhamento (4%) que foi preparado utilizando tampão Tris-HCl 

0,5 mol L-1 em pH 6,8 (Figura 10). A composição de ambos os géis apresentou 10% 

de SDS. A separação eletroforética foi realizada no sistema vertical de eletroforese 

(BioRad- Tetra Cell, USA) no qual foi aplicado um potencial elétrico inicial de 100 V 

http://www.ikzus.it/
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até a migração das proteínas atingirem o gel separador (aproximadamente 15 

minutos), e  um potencial de 120 V foi aplicado por 70 minutos. 

 

Figura 10. Representação esquemática do sistema vertical de eletroforese 1D-PAGE. 

 
 

3.10.1 DIGITALIZAÇÃO DAS IMAGENS DOS GÉIS 1D E ANÁLISE 

DENSITOMÉTRICA DAS BANDAS DERIVATIZADAS COM  

MONOBROMOBIMANO 

 
  
 Após a separação eletroforética unidimensional, os géis foram lavados 

brevemente (5 minutos) em água ultra pura para remover o excesso de mBBr e para 

uma breve hidratação dos mesmos. Após o período de lavagem os géis foram 

colocados em um transiluminador U.V com um sistema de fotodocumentação 

(BioAgency EasyDoc 100, Brasil). Para a determinação da intensidade das proteínas 

induzidas foi utilizado o programa ImajeJ (Rasband, 1997-2011) na qual foi realizada 

a análise densitométrica das imagens obtidas. 

 
 

3.11 SEPARAÇÃO DAS PROTEÍNAS POR ELETROFORESE BIDIMENSIONAL EM 

GEL DE POLIACRILAMIDA (2D PAGE) 
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 Os pellets liofilizados foram ressuspensos em tampão contendo uréia 7,0 mol 

L-1, tiouréria 2,0 mol L-1, CHAPS 2 % (m/v), anfólitos 0,5 % (v/v) em pH entre 3-10,  

azul de bromofenol 0,002 % (m/v) e DTT – 0,28 % (m/v). 

 
 

3.11.1 Focalização isoelétrica (IEF) 

 

   Para a focalização isoelétrica foram utilizadas fitas contendo gel de 

poliacrilamida  submetida à voltagens crescentes.  O gradiente de pH das fitas foi de 

3-10. As quantidades em massa de proteínas totais foram calculadas para que 

fossem aplicadas nas fitas de 3-10 as massas de 120 µg no volume máximo de 

hidratação da fita (250 µL). A fita foi então coberta com aproximadamente 2000 µL 

de óleo mineral, e colocada para hidratar em suporte apropriado por um período de 

12 horas. Em seguida, a fita foi levada ao sistema focalizador (Figura 11) para a 

aplicação de quatro etapas:  I) 500 V em 500 Vhs, II) 1000 V em 800 Vhs, III) 10000 

V em 11300 Vhs e IV) e 10000 V em 2000 Vhs. 

 

 

Figura 11. Focalizador isoelétrico (Amersham Biosciences -Ettan IPGphor II, Suécia) 
contendo fitas hidratadas. 

  Após o término da IEF as fitas foram equilibradas em duas etapas, 

denominadas de "redução" e "alquilação".  A primeira etapa tem como objetivo 

manter as proteínas na forma reduzida, e, a segunda, tem o objetivo de alquilar os 

grupos tióis das proteínas prevenindo que estas sejam reoxidadas durante o 
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processo eletroforético (BERKLMAN;STENSTEDT, 1998). Na primeira etapa foi 

empregada uma solução contendo 6,0 mol L-1 de uréia, 2 % de SDS (m/v), 0,002 % 

de azul de bromofenol  (m/v), 30 % de glicerol (v/v), 50 mol L-1  de Tris-HCl  em pH 

8,8 e 1% de DTT (m/v). Já na segunda etapa, uma solução similar foi empregada 

substituindo o DTT por 2,5 % de IAA (m/v). Ambas as etapas foram realizadas sob 

agitação por 15 minutos. 

 
 

3.11.2 Separação por SDS-PAGE e coloração dos géis 

 
 

 Após a IEF e o posterior equilíbrio das fitas, foi realizada a segunda dimensão 

do processo de separação (SDS-PAGE). As fitas foram aplicadas em um gel de 

poliacrilamida 12,5 % (m/v), previamente preparado em placas de 180 x 160 x 1,5 

mm (Figura 12). Juntamente com as fitas foi aplicado um pedaço de papel de filtro 

umedecido com 7,0 µL de um padrão de massa molecular compreendido por β-

fosforilase (97 kDa), albumina (66 kDa), ovoalbumina (45 kDa), anidrase carbônica 

(30 kDa), inibidor de tripsina (20,1 kDa) e  α lactoalbumina (14,4 kDa). Foi 

adicionada uma solução aquecida de 0,5 % de agarose (m/v) para garantir o contato 

entre a fita e o papel com o gel de poliacrilamida.  A separação eletroforética foi 

realizada em duas etapas com o seguinte programação: I) 90 V durante 30 minutos 

e II) 250 V durante cinco horas.  

 Após a separação por SDS-PAGE, o gel 2D foi transferido para uma cuba 

contendo solução fixadora de 10% de ácido acético (v/v) e 40% de etanol (v/v). O gel 

permaneceu por 50 minutos sob agitação lenta e, em seguida, o gel foi enxaguado 

com água ultra pura.  A etapa posterior foi a de coloração das proteínas com uma 

solução reveladora contendo sulfato de amônio 8,0 % (m/v),  ácido fosfórico 1,6 % 

(v/v),  CBB G-250 0,08 % (m/v) e metanol 25 % (v/v) durante um período de 48 

horas.  Após o processo de revelação, o gel foi lavado três vezes com água ultra 

pura sob agitação por 15 minutos. 
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Figura 12. Suporte para a preparação dos géis de poliacrilamida para a segunda dimensão 
do processo de separação por 2D PAGE. 

 
 

3.11.3 Digitalização e tratamento das imagens dos géis 

 
  
 Após a etapa de revelação dos géis, os mesmos tiveram sua imagem 

digitalizada em um scanner (Amersham Biosciences- ImagemScanner, Suécia). O 

tratamento das imagens foi realizado por meio do programa Image Master 2D 

Platinum 6.0.  Os parâmetros escolhidos para a  obtenção das imagens dos géis 2D 

foram: resolução de 300 dpi, zoom de 100% e depth de 2 – 12 ou 16  bits por pixel, 

seguindo as recomendações do fabricante. As imagens capturadas foram gravadas 

no formato *.tif, e, em seguida, importadas para tratamento das mesmas no 

programa ImageMaster 2D Platinum 6.0. O tratamento da imagem foi iniciado pelo 

ajuste de contraste da imagem do gel de forma a melhorar a visualização dos spots. 

O padrão de detecção dos spots seguiu as recomendações do fabricante (MANUAL 

DO USUÁRIO, 11-0034-38, 2005) e foi realizada de forma automática. 

 
  

3.12 DIGESTÃO PROTEOLÍTICA E IDENTIFICAÇÃO DAS PROTEÍNAS POR 

ESPECTROMETRIA DE MASSAS (ESI-QTOF-MS) 
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 O critério de seleção dos spots para a identificação das proteínas por 

espectrometria de massas foi definido de acordo com a diferença de 

representatividade dos parâmetros intensidade (%) e/ou volume(%) obtidos de cada 

spot entre a situação de exposição ao Cd2+ e a controle. Foram considerados 

representativos os spots que apresentaram a razão entre os valores obtidos na 

situação de exposição e na situação controle (E/C) superiores a 5 ou inferiores a 0,2, 

nos quais ambos expressam uma diferença de 5 vezes a expressão ou inibição de 

um spot.  

 Os spots selecionados foram colocados em poços de placa do tipo Zip Plate 

(Millipore), onde foi realizada a digestão tríptica utilizando um kit específico (In-Gel 

Digest ZP Kit), seguindo as recomendações do fabricante (MANUAL DO USUÁRIO 

P36505, 2003). As amostras foram purificadas por meio de uma micro-coluna C18, 

presente no fundo de cada poço da placa, que retém moléculas de baixa massa 

molar e que podem interferir na análise dos espectros de massas. As amostras 

resultantes da digestão tríptica foram secas e ressuspensas em solução de ácido 

fórmico 0,1 % (v/v). Todas as determinações foram realizadas no espectrômetro de 

massas tipo ESI-QTOF-MS. Os espectros obtidos no formato*.pkl foram 

processados por meio do programa MASCOT Distiller. Uma busca inicial foi 

realizada no banco de dados do NCBI (National Center for Biotechnology 

Information), utilizando os seguintes parâmetros: um sítio de clivagem, digestão 

tríptica, carbamidometilação em cisteína como modificação fixa e oxidação em 

metionina como modificação variável, considerando erro máximo de 0,1 Da. Os 

peptídeos que foram correlacionados com pelo menos uma proteína desse banco 

dados foi submetida novamente a uma busca  por meio da ferramenta blastp 

presente no programa BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Para cada spot 

as buscas no blastp foram realizadas separadamente para Porífera (taxid:6040), 

Bacteria (taxid:2), Dinophyceae (taxid:2864), Fungi (taxid:4751), Bacillariophyta 

(taxid:2836), Archaea (taxid:2157) e Homo sapien (para identificar possíveis 

contaminações por queratina). Os parâmetros considerados relevantes para a 

identificação das proteínas foram o Max Score (valores para pares de sequências 

que compartilham similaridade) e o E Value<0,01 (parâmetro de confiança estatística 

considerando que o pareamento da sequência não foi gerado ao acaso). O critério 

de escolha da matriz de busca (Tabela 3) seguiu as recomendações previstas no 

tutorial do BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/html/sub_matrix.html). 
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Tabela 3. Seleção da matriz a ser utilizada de acordo com o número de 

aminoácidos presente nos peptídeos. 

Número de Aminoácidos Matriz 

<35 PAM-30 
35-50 PAM-70 
50-85 BLOSUM-80 
>85 BLOSUM-62 

 
 

3.13 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 
 

 As diferenças entre os valores médios dos resultados obtidos no controle  e 

na situação de exposição foi realizada por meio do teste t.  Já as variações entre as 

situações controle e exposição ao Cd2+ nos diferentes tempos foi realizado por  da 

análise variância (ANOVA) com pós-teste de  comparações múltiplas de Tukey-

Kramer. As diferenças foram consideradas significativas com um P<0,05. Todas as 

análises, incluindo a determinação de estatística descritiva e os gráficos foram 

realizados por meio do programa GraphPad Prism versão 5.00 para Windows, 

GraphPad Software, San Diego Califórnia USA. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
4.1 ACÚMULO DE CÁDMIO NA ESPONJA 

 
 

 O acúmulo de Cd em Haliclona sp. foi determinado nos diferentes tempos de 

exposição e no controle (Figura 13). A concentração de Cd2+ foi determinada 

também na água do aquário controle e no aquário exposto. Na água do aquário 

controle (326 horas) foi encontrado 0,005 mg L-1 de Cd 2+ e no aquário exposto (326 

horas) foi encontrados 0,491 mg L-1. A temperatura média da água do aquário 

controle foi de 22,7±1,3 ºC e a do aquário de exposição foi de  22,4±1,2 ºC, sendo 

mantida a salinidade de 33 ‰ em ambos os aquários. O pH no aquário controle 

apresentou um valor médio de 8,30±0,10 e no aquário exposto foi encontrado um 

valor médio de 8,28±0,09. 
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Figura 13. Acúmulo de Cd2+ em Haliclona sp. (peso seco) nos tempos 17, 41,137 e 326 
horas na situação de exposição e na situação controle. Os valores próximos aos pontos 
representam o valor médio (n=3; ICP OES) de concentração de Cd2+ (massa seca). 

 A esponja Haliclona sp. acumulou Cd2+ de maneira crescente durante o 

experimento de exposição, na qual a menor concentração foi observada no tempo 

de 17 horas e a maior foi observada no tempo de 326 horas (Figura 13).  A 

concentração média de Cd2+ no controle foi de 0,29±0,04 mg L-1 e na situação de 

exposição foi de 5,9±3,23 mg L-1. Além disso, foi observado um fator de 

enriquecimento deste metal de 3,5 (17 horas), 10 (41 horas), 16 (137 horas) e 18 

(326 horas) vezes mais quando comparado a concentração deste elemento na água.  

 O acúmulo de Cd in vitro em esponjas foi também observado por Schröder et 

al. (1999). Os autores realizaram um experimento de exposição em diferentes 

concentrações de Cd (0,01, 0,1 e 1 mg L-1) por períodos de 0, 12,  24,  72 e 144 

horas utilizando a espécie de esponja Suberites domuncula. Foi encontrado um 

acúmulo máximo de 9,5 mg kg-1 (peso seco) com uma concentração de 1 mg L-1 de 

Cd2+ na água em 144 horas de exposição. Isto representou um fator de 

enriquecimento de 9,5 vezes. No restante dos períodos os valores aproximados 

foram de 2,2 (12 horas), 7,9 (24 horas), 9 (72 horas). Não é possível afirmar que 

Haliclona sp. apresentou um fator de enriquecimento de Cd superior ao de Suberites 
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domuncula em condições de experimento in vitro, devido aos tempos de exposição 

serem diferentes e a concentração de Cd na água também ser diferente. No entanto, 

quando comparado os valores dos fatores no tempo de 137 horas com o tempo de 

144 horas (SCHRÖDER et al., 1999), a Haliclona sp. apresentou um fator de 

enriquecimento 40,6% maior quando comparado com S. domuncula. Além disso, 

Haliclona sp. atingiu um valor de fator de enriquecimento muito próximo ao de S. 

domuncula em um tempo menor quando comparado ao estudo de Müller et al. 

(1998). Neste estudo, os autores realizaram um experimento de exposição nesta 

espécie de esponja utilizando uma concentração de 5 mg L-1 de Cd na água por um 

período de 120 horas. Pode ser encontrado um fator de enriquecimento de até 11,2 

neste período de exposição. No experimento realizado com Haliclona sp. foi 

encontrado um fator de 10 em um tempo de exposição de 41 horas. Cabe ressaltar 

que, no experimento desta Tese, foi utilizada praticamente a metade da 

concentração de Cd2+ quando comparado com o trabalho de Schröder et al. (1999), 

e um quinto da concentração utilizada por Müller et al. (1998). Estas evidências 

indicam que Haliclona sp. apresentou incorporação de Cd2+ durante o experimento 

de exposição até o tempo de 137 horas.  Mesmo o acúmulo de Cd2+ em Haliclona 

sp. ter sido superior ao encontrado no controle, a bioacumulação apresentou uma 

tendência a uma estabilização entre os valores de 8 e 9 mg.kg-1 entre os tempos de 

137 e 326 horas (Figura 14). 
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Figura 14. Verificação do comportamento do acúmulo de Cd2+ nos diferentes tempos de 
exposição. A equação da curva e o coeficiente representam uma função logarítmica do 
acúmulo em Haliclona sp. Os números próximo aos pontos representam o tempo de 
exposição. 

 A tendência na estabilização da bioacumulação de Cd2+ nas esponjas 

expostas ao metal  pode estar refletindo alguma deficiência em Haliclona sp. em 

acumular este elemento após 137 horas de exposição. O trabalho de Schröder et al. 

(1999) demonstrou que Suberites domuncula quando exposta a uma concentração 

de 0,01 mg L-1 apresentou um maior fator de enriquecimento (78 vezes) quando 

comparado a espécimes expostos a 1 mg L-1 (9,5 vezes) por um período de 144 

horas. Pode se supor que a exposição à elevadas concentrações de Cd na água 

pode estar afetando, de alguma forma, a incorporação de metal nessas esponjas. 

Além disso, Wagner et al. (1998) verificou danos no DNA no córtex (camada 

diferenciada logo abaixo da pinacoderme da esponja) e na medula (parte central de 

uma fibra de espongina, feita de colágeno granular ou em forma de fibras difusas) de 

Suberites domuncula exposta a 1 µg mL-1 em diferentes tempos de exposição (6, 24, 

72, 120 horas). Foram verificados danos significativos (P<0,05) no DNA de até 

45±5,9% no córtex e 36% na medula desses organismos, levando esses organismos 

a apoptose celular. Após esse período foi verificada a morte de alguns espécimes 
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nos quais foi verificada formação de gêmulas (estrutura com células totipotentes 

utilizadas, geralmente, em situações de extremo estresse). Como demonstrado 

anteriormente, este tipo de efeito nas esponjas, ocasionado pela exposição ao Cd, 

pode levar a um estresse tanto em níveis moleculares quanto em níveis 

morfológicos, podendo afetar estruturas de células responsáveis pela filtração e 

absorção de substâncias. 

 
  

4.2 ANÁLISE DA DENSIDADE CELULAR E PRESENÇA DE MATRIZ 

EXTRACELULAR (COLÁGENO) 

 
 

4.2.1 Verificação da densidade celular 

 
 

 Imagens obtidas por meio de lâminas histológicas coradas com hematoxilina 

e eosina evidenciaram alterações nas estruturas celulares de Haliclona sp. no tempo 

de 326 horas (Figura 15). 
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Figura 15. Imagens histológicas com lâminas de Haliclona sp. coradas com hematoxilina e 
eosina (aumento 20x) evidenciando o sistema aquífero. A imagem "A" representa a lâmina 
de um explante na situação controle (326 horas), sendo evidenciada câmaras coanocitárias 
(seta vermelha) e espículas ( seta amarela) entre as estruturas celulares. A imagem "B" 
representa a lâmina de um explante na situação de exposição ao Cd2+ (326 horas), sendo 
evidenciada menor quantidade de câmaras coanocitárias (seta vermelha) e presença de 
espículas dispersas (seta amarela). 

 No controle (326 horas) é possível observar uma maior presença de 

estruturas como câmaras coanocitárias e espículas entre estruturas celulares 

quando comparado com a situação de exposição no mesmo tempo. Cenário 

semelhante ao controle (326 horas) pode ser observado na esponja em cultivo no 

aquário "mãe" (Figura 16).   

A

B

50 µm

50 µm
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Figura 16. Imagem histológica com lâmina de Haliclona sp. corada com hematoxilina e 
eosina (aumento 20x) evidenciando o sistema aquífero. A imagem  representa lâmina da 
esponja em cultivo no aquário "mãe". São evidenciada câmaras coanocitárias (seta 
vermelha) e espículas (seta amarela) entre as estruturas celulares.  

 Na situação de exposição 326 horas as espículas encontram-se em posição 

dispersa quando, comparado ao controle, podendo ser observada uma 

desorganização das estruturas do sistema aquífero da esponjas (sistema de canais 

inalantes e exalantes e câmaras de coanócitos por onde a água circula no interior da 

esponja). A ausência de câmaras coanocitárias e ausência de diferenciação celular 

foi também observado por Luter et al. (2012) em explantes de esponja Ianthella 

basta apresentando avançada condição de estresse (perda do volume de tecido) 

causado pela exposição ao ar durante a coleta, manuseio, transporte ao laboratório 

e mudança na qualidade da água (água do mar para água do aquário).  

 Danos relacionados as estruturas do sistema aquífero por metais não foram 

ainda documentados na literatura. No entanto, Cebrian et al. (2006) sugeriu que a 

baixa incorporação de Cu pela esponja Chondrosia reniformis exposta a um 

ambiente supostamente rico neste elemento foi devido ao decaimento na taxa de 

filtração dessas esponjas. É conhecido que a filtração de água em esponjas pode 

ser prejudicada por danos causados nos sistema aquífero como a obstrução do 

sistema (TURON et al., 1997) e o decaimento no número e diversidade de células 

também pode ser uma direta consequência da perda da atividade de filtração nas 

esponjas (NICKEL; BRÜMMER, 2003). A menor presença de câmaras coanocitárias 

50 µm
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nas esponjas da situação de exposição (326 horas), talvez, possa ter influenciado na 

eficiência da filtração em Haliclona sp., o que poderia explicar os valores muito 

próximos do fator de enriquecimento entre os tempos 137 (16) e 326 (18) horas. 

Além disso, este fato pode ajudar na compreensão do comportamento do gráfico na 

figura 14, no qual evidencia um comportamento logarítmico do acúmulo de Cd2+ na 

esponja, influenciado pela tendência de estabilização após 137 horas. 

 Além do fornecimento de dados qualitativos, a análise histológica por 

coloração por hematoxilina e eosina forneceu dados quantitativos com relação a 

contagem do número de células (Figura 17).  
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Figura 17. Contagem do número de células nos diferentes tempos de exposição. Cada 

tempo representa uma réplica de n=10 e barra de erro é igual ao desvio padrão. 

 No controle, considerando-se todos os tempos, o número de células 

apresentou um valor médio de 424 ±129 (valor mínimo de 220 e valor máximo de 

680). Já na situação de exposição, também considerando-se todos os tempos, foi 

observado um valor médio de 298±73 (valor mínimo de 190 e valor máximo de 472). 

As diferenças entre as situações foram consideradas significativas (Figura 18). 
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Figura 18. Comparação do número de células encontrados na situação controle e na 
situação de exposição ao Cd2+, considerando o valor médio de todos os tempos do 
experimento (n=40 para cada situação e barra de erro é igual ao desvio padrão).  

 Mesmo a diferença entre os valores médios de todos os tempos terem sido 

consideradas significativas, ao se comparar individualmente os tempos as, as 

diferenças entre controle e exposto foram observadas somente à partir de 137 horas 

(Figura 17). No controle, foi observada uma diminuição do número de células não 

significativa até o tempo de 17 horas em relação ao aquário "mãe". Já na situação 

de exposição foi observada uma diminuição significativa até o tempo de 137 horas. 

A ligeira queda da densidade celular nas esponjas do controle estabilizou entre 17 e 

41 horas e passou a aumentar após esse período, alcançando valores significativos 

em 137 e 326 horas. Nas esponjas expostas o aumento foi iniciado somente após 

137 horas, alcançando valores próximos de densidade celular quando comparado ao 

aquário "mãe". 

 Esta tendência evidenciou que os explantes no controle apresentaram uma 

recuperação da densidade celular mais rápida e quantitativamente maior quando 

comparado aos explantes expostos ao Cd2+ (Figura 17). Além disso, foi observado 

aumento da densidade celular em níveis superiores dos encontrados na condição 

inicial ("aquário mãe") somente no controle (Figura 17), podendo ser sugerido que 

esses explantes apresentaram condições de crescimento. É conhecido que esponjas 

possuem uma rápida capacidade de regeneração e crescimento de tecidos após 

situações de predação, distúrbios físicos e estresse ambiental (AYLING, 1983; 

WULFF, 2010; LEAMON; FELL, 1990). Luter et al. (2011) mostraram que a esponja 

I.basta apresentou uma rápida recuperação e crescimento da densidade celular 

após explantes coletados do ambiente serem transferidos para o laboratório. Após 
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72 horas de experimento os explantes apresentaram uma aumento de 92% quando 

comparado à condição original. Um dos efeitos do Cd relacionado a proliferação e 

diferenciação celular é associado a processos de apoptose (VAGNER et al., 2008). 

A apoptose é um tipo de morte celular programada quando é reconhecido danos 

nessas estruturas como a fragmentação do DNA (LOEB et al., 2000). Em situação 

de não estresse ocasionado por agentes externos, esse processo pode ser 

considerado como uma importante estratégia de defesa por eliminar células 

comprometidas. No entanto, efeitos citotóxicos do Cd pode levar a um aumento de 

danos ao DNA, podendo também aumentar o processo de apoptose nas células 

(AGNELLO et al., 2007). Esponjas como outros organismos são equipados com 

esse sistema (MÜLLER, 2003), sendo conhecido que esponjas possuem um 

potencial bastante elevado no processo de proliferação e diferenciação celular 

(KOZIOL et al., 1998). Além disso, nas esponjas, o sensível balanço entre 

proliferação/diferenciação e morte celular é mediado pela apoptose (THOMPSON, 

1995).  No caso de Haliclona sp., a incorporação de Cd2+ pode ter causado um 

aumento da apoptose, causando um desequilíbrio entre proliferação/diferenciação e 

morte celular. Uma suposta consequência desse desequilíbrio pode ser refletida na 

densidade celular das esponjas expostas, na qual se refletiu em uma lenta 

recuperação (após 137 horas) dos valores iniciais do número de células mas não o 

suficiente para refletir um crescimento. 

 
 

4.2.2 Verificação da presença de colágeno 

 
 

  Imagens obtidas por meio de lâminas histológicas coradas com picro sirius 

evidenciaram também alterações nas estruturas celulares de Haliclona sp. no tempo 

de 326 horas (Figura 19). 
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Figura 19.  Imagens histológicas com lâminas de Haliclona sp. coradas com picro sirius 
(aumento 20x). A imagem "A" representa a lâmina de um explante na situação controle (326 
horas). A imagem "B" representa a lâmina de um explante na situação de exposição ao Cd2+ 
(326 horas). As setas se referem as câmaras coanocitárias (branco) e fibras colágenas 
(amarelo) entre as estruturas celulares. 

 No controle 326 horas é possível observar uma maior presença de estruturas 

como câmaras coanocitárias e fibras colágenas quando comparado com a situação 

de exposição no mesmo tempo. Cenário semelhante ao controle (326 horas) pode 

ser observados na esponja em cultivo no aquário "mãe" (figura 20).   
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Figura 20. Imagem histológica com lâmina de Haliclona sp. corada com picro sirius 
(aumento de 20x) evidenciando o sistema aquífero. A imagem  representa lâmina da 
esponja em cultivo no aquário "mãe". São evidenciada câmaras coanocitárias (seta branca) 
e fibras colágenas (seta amarela). 

 Além do fornecimento de dados qualitativos, a análise histológica por 

coloração por  picro sirius forneceu dados quantitativos com relação à presença de 

colágeno (Figura 21). 
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Figura 21 Presença de colágeno na matriz extracelular nos diferentes tempos de exposição. 

Cada tempo representa uma réplica de n=10 e barra de erro é igual ao desvio padrão. 

 No controle, considerando-se todos os tempos, o colágeno apresentou um 

valor médio de 19±8% (valor mínimo de 4,6% e valor máximo de 39%). Já na 

situação de exposição, também considerando-se todos os tempos, foi observado um 

valor médio de 10,6±3,6% (valor mínimo de 3,4 % e valor máximo de 17%). As 

diferenças entre as situações foram consideradas significativas (Figura 22).  
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Figura 22. Comparação do percentual de colágeno encontrado na situação controle e na 
situação de exposição ao Cd2+, considerando o valor médio de todos os tempos do 
experimento (n=40 para cada situação e barra de erro é igual ao desvio padrão). 
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 Mesmo a diferença entre os valores médios de todos os tempos terem sido 

consideradas significativas, ao se comparar individualmente os tempos, as 

diferenças entre controle e exposto foram observadas somente à partir de 326 horas. 

O comportamento da presença de colágeno em ambos os tratamentos foi 

semelhante até o tempo 137 horas não apresentando diferença significativas até 

este tempo. No controle o aumento significativo de colágeno no tempo de 326 horas 

em relação ao aquário "mãe" sugeriu também que os explantes estavam 

apresentando condição de crescimento. Tanto um aumento na densidade celular 

quando a presença de colágeno na matriz extra celular são consideradas como 

evidências de crescimento nas esponjas (CEBRIAN et al., 2006). No entanto, a 

estratégia de crescimento  pode ser compreendida por ser priorizado em um primeiro 

momento o investimento de energia para proliferação/diferenciação de células em 

regiões coanodermais. No segundo momento, quando células do sistema aquífero já 

apresentam diferenciação, o investimento de energia é focado na produção de fibras 

de colágeno (NICKEL; BRÜMER, 2003). O colágeno é uma proteína importante para 

a sustentação do corpo multicelular animal (BERGQUIST, 1978) e pode ser 

associada ao crescimento nas esponjas sob a forma de esponginas (TAYLOR et al., 

2007).   

 Os resultados obtidos para densidade celular no controle mostram que a 

variação do número de células entre os tempos de 137 e 326 horas não foi 

significativa. Já o colágeno, a diferença entre estes mesmos tempos se mostrou 

significativa. Este comportamento parece estar em acordo com Nickel; Brümer 

(2003), em que em um primeiro momento o investimento de energia foi direcionado 

para a proliferação/diferenciação celular e no segundo momento o investimento foi 

para a produção de fibras colágenas. Já na situação de exposição, a redução do 

colágeno no tempo de 326 horas também pode estar associada ao estresse 

ocasionado pelo Cd2+, podendo se supor que os explantes necessitariam de uma 

demanda maior por energia, levando a degradação desta proteína. Thoms et al. 

(2008) propôs que um dos fatores que levaram a redução no tamanho de explantes 

estressados (mudança de ambiente e profundidade) foi a perda de colágeno por 

reabsorção desta proteína pela esponja, no qual poderia ser novamente produzida 

em uma situação que favorecesse a regeneração dos tecidos. Outra possível 

explicação pode estar associada a degradação dessa proteína por micro-
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organismos.  É conhecido que micro-organismos que vivem em associação com as 

esponjas podem ser responsáveis pela degradação de colágeno presente na matriz 

extracelular (TAYLOR et al., 2007).  Em situação de estresse, em que 

mecanismos fisiológicos de defesa contra ataques microbianos são comprometidas, 

as esponjas podem ter o colágeno degradado por bactérias (WILKINSON et al., 

1979). O ataque e degradação de tecidos por bactérias é bem discutido por Taylor et 

al. (2007), no qual são citados alguns exemplos de condições de estresse ambiental, 

como aquecimento de água e input de patógenos em regiões próximas à costa. 

 
 

4.3 UTILIZAÇÃO DE 1D-PAGE PARA A VERIFICAÇÃO DA INDUÇÃO DE 

PROTEÍNAS NA SITUAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO CÁDMIO 

 
 

 Após a verificação de respostas histológicas para a exposição ao Cd2+ nos 

diferentes tempos de exposição, foi verificada também a indução de proteínas por 

meio da eletroforese 1D-PAGE. Para esta verificação foi utilizado o protocolo de 

extração por precipitação por solvente e foram aplicados em todos os slots 20 µg de 

proteínas totais. A seleção do método de precipitação por solvente para esta 

verificação inicial foi baseada no trabalho de Viarengo et al. (1997) e Dondero et al. 

(2004), nos quais utilizaram a etapa de precipitação com etanol para extrair 

proteínas de organismos previamente expostos à metais e, posteriormente, 

submetidos a separação por 1D-PAGE com amostras derivativas com mBBr. 

 O resultado obtido pela separação de amostras de Haliclona sp. derivatizadas 

com mBBr mostrou a indução de proteínas na faixa entre 21 a 29 kDa ao longo do 

experimento de indução (Figura 23). 
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Figura 23. Gel de 1D-PAGE sob luminescência U.V evidenciando  a indução de proteínas na 
faixa de 21-29 kDa (destacado em vermelho). Todas as amostras foram previamente 
derivatizadas com mBBr e seguiram as seguintes ordens de aplicação: A, B e C = padrão 
comercial de MT: 0,2, 0,6 e 1,0 µg, respectivamente; D= controle (326 horas); E= 17 horas, 
F= 41 horas, G= 137 horas e H = 326 horas. 

Em todas as canaletas referentes às amostras (D-H) é possível verificar a 

presença de duas bandas na faixa aproximada de 6,5 e 12,5 kDa. Pelo fato de estar 

presente no controle (D) e de apresentar uma aparente intensidade similar entre 

todos os tempos de exposição, essas duas bandas não foram consideradas como 

induzidas pelo metal. É mais provável que essas proteínas sejam outras proteínas 

ricas em cisteínas e de baixa massa que não sejam induzidas por este metal. 

Proteínas ricas em cisteínas, de baixa massa molecular e não induzidas por metais 

vêm sendo encontradas em organismos como vegetais, mamíferos e invertebrados. 

Essas proteínas são atribuídas à diferentes funções como proteínas de defesa 

contra fungos, transporte de zinco e proteínas de membrana (ZHANG et al., 1987; 

HEMPE et al., 1991; TERRAS et al., 1995; TRAN et al., 2005). 

A proteína induzida na esponja Haliclona sp. apresentou uma massa 

molecular entre 21-29 kDa, diferente do padrão comercial de MT que apresentou 

uma massa molecular de aproximadamente 12,5 kDa. Essa diferença em massas 

moleculares de proteínas induzidas pelo Cd também foi reportada por diversos 

autores (VIARENGO et al., 1997; SCHMITT-WREDE et al., 2004; DONDERO et al., 

2004; ERK et al., 2005). Viarengo et al. (1997) verificaram no molusco Mytilus 

galloprovincialis a indução por Cd de uma proteína de 14 kDa rica em cisteína. Já 

Dondero et al. (2004), utilizando o protozoário ciliado Tetrahymena thermophila, 
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atribuiu como MTs as proteínas com pesos moleculares de 14, 20 e 25 kDa, que 

também obtiveram um aumento gradual na fluorescência conforme o tempo de 

exposição a este metal. Schmitt-Wrede et al. (2004) encontraram  na oligoqueta 

Enchytraeus buchholzi, uma proteína induzida por Cd com massa molecular de 25 

kDa,  também diferente do padrão comercial que apresentou uma massa molecular 

de aproximadamente 12,5 kDa. Já Erk et al. (2005) encontraram em tecidos de três 

invertebrados marinhos (mexilhão: Mytilus edulis , tunicato: Ciona intestinalis e 

estrela do mar: Asterias rubens) proteínas com massas moleculares 

correspondentes a 6 e 18 kDa. 

 De acordo com o que foi encontrado neste experimento e com os resultados 

da literatura é possível verificar que as massas moleculares das proteínas induzidas 

pelo Cd2+ não apresentam necessariamente a mesma massa molecular do padrão 

comercial de MTs. Ao realizar comparações com outros trabalhos semelhantes,  as 

massas moleculares das proteínas induzidas também são diferentes, variando de 

acordo com o organismo utilizado. Segundo Vergani et al. (2005), apesar das 

PSMTs ou MTs possuírem características comuns, a sua conformação espacial e 

propriedades funcionais podem variar entre os organismos, levando à diferenciações 

quanto a massa molecular destas proteínas. A conclusão desses autores foi 

elaborada após a realização de uma comparação de propriedades estruturais e 

funcionais entre metalotineínas de peixe e de molusco. As propriedades comparadas 

e que foram encontradas diferenças entre as espécies foram a estabilidade térmica, 

baixa massa molecular e capacidade de sequestro de Cd (maiores no mexilhão).  

 A indução da banda entre 21 a 29 kDa apresentou uma tendência 

exponencial de acordo com o tempo de exposição ao Cd2+ (Figura  24). Para a 

verificação quantitativa da indução da proteína, foi realizada uma determinação da 

intensidade de fluorescência desta banda (Figura 24). 
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Figura 24. Verificação do comportamento da Intensidade da fluorescência da banda (21 a 29 
kDa) ao longo do tempo de exposição ao Cd2+. A equação da curva e o coeficiente 
representam uma função exponencial da indução em Haliclona sp. (n=3 e barra de erro é 
igual ao desvio padrão e no eixo "x", C se refere ao controle 326 horas).  

 Foram verificadas diferenças significativas de intensidade da banda (21 a 29 

kDa), entre o controle e os demais tempos de exposição, à partir de 41 horas. Além 

disso, é possível verificar também uma diferença significativa entre os tempos de 41 

e 137 horas  e 137 e 326 horas. Foi verificada também a relação entre o acúmulo de 

Cd+2 nos tecidos e a indução de proteínas em relação ao tempo de exposição. De 

acordo com o teste de correlação de Pearson, foi encontrada uma moderada 

(r=0,753), porém, não significativa correlação entre essas duas variáveis. Foi 

calculado também o coeficiente (r2), no qual apontou para uma variação no mesmo 

sentido (positiva, com r2= 0,54) para a concentração de Cd2+ acumulada na esponja 

e a indução da proteína. De acordo com esse resultados, a relação dose-resposta 

entre a exposição ao Cd2+ e a indução de PSMTs não pode ser considerada como 

uma tendência linear. No entanto, é possível verificar que  a indução de PSMTs teve 

uma influência maior do tempo em que o Cd+2 permaneceu acumulado do que o 

valor de concentração no tecido (Figura 25).  

C 
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Figura 25. Verificação do comportamento da indução de PSMTs juntamente com o acúmulo 
de Cd2+ nos tecidos. Os dados foram normalizados para %, considerando que os valores 
obtidos no controle representaram 0% (C = controle) e os valores no tempo 326 horas 
representaram 100%.  

 A indução da PSMT apresentou um valor de 2,5 % no tempo de 41 horas, 

enquanto que nesse mesmo tempo o valor acumulado de Cd2+ representa mais da 

metade do valor acumulado (54%). No tempo de 137 horas quando os valores desse 

elemento acumulados na esponja representam 88,5%  os valores de PSMTs 

induzidas só representam 21,3% do total induzido. No entanto, a maior diferença 

entre o acúmulo e a indução pode ser observada após 137 horas. Enquanto que a 

variação no percentual de acúmulo entre 137 e 326 horas foi de 11,5%, as PSMTs 

apresentaram uma variação de indução de 78,7%. No caso desse experimento, o 

tempo de permanência do Cd2+ na esponja foi determinante para a indução dessas 

proteínas. 

 
 

4.4 SEPARAÇÃO DAS PROTEÍNAS POR ELETROFORESE BIDIMENSIONAL (2D 

PAGE) 

 
 

 Após ter sido verificada que a maior de indução de proteínas ocorreu no 

tempo de 326 horas de exposição ao Cd2+, foram utilizadas as amostras deste 

C 
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tempo para realizar as separações em eletroforese bidimensional utilizando duas 

distintas etapas de extração. 

 
 

4.4.1 Determinação de proteínas totais para a aplicação nos géis 2D  

 
 

 Inicialmente, antes de realizar as separações por 2D-PAGE, foi determinada a 

concentração de proteínas totais das amostras (Tabela 4). 

  

Tabela 4. Concentração média de proteínas totais (n=3), volume ressuspenso 

do pellet e massa de proteínas aplicadas às fitas de focalização isoelétrica. 

Amostra 
Concentração 

média de proteínas 
totais (µg mL-1) 

Volume 
ressuspenso 

(µL) 

Massa aplicada 
nas fitas de 
focalização 

isoelétrica (µg) 

Solvente Controle 114±5 250 114 

Solvente Exposto 120±4 250 120 

Térmico Controle 249±6 500 124 

Térmico Exposto 260±8 500 132 

 

 A curva de calibração, usando albumina como padrão apresentou uma 

linearidade aceitável, conforme apresentada na Figura 26. 
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Figura 26. Curva de calibração construída para a quantificação de proteínas totais dos 
extratos a serem submetidos à eletroforese bidimensional. 

 Apesar de terem sido encontradas diferenças na concentração de proteínas 

totais entre as situações de exposição e no controle em ambas as etapas de 

extração, essas diferenças não foram consideradas significativas. No entanto, essas 

diferenças se mostraram significativas quando comparadas as duas etapas de 

extração. A diferença encontrada entre a etapa de precipitação por solvente e 

desnaturação térmica na situação controle foi de 134 µg mL-1 e situação de 

exposição a diferença foi de 140 µg mL-1. A concentração de proteínas totais 

referente à etapa de desnaturação térmica mostrou valores 2,17 (controle) e 2,16 

(exposto) vezes superiores quando comparado à etapa de precipitação por solvente. 

Para equalizar esta diferença e assegurar que a massa de proteínas aplicadas para 

ambas as etapas de extração fossem as mais próximas possíveis, o volume de 

ressuspensão dos pellets das amostras submetidas à desnaturação térmica foi o 

dobro do volume dos pellets submetidos à precipitação por solvente (Tabela 4). 

 
 

4.4.2 Detecção e seleção dos spots 

 
 

 Os resultados das separações por 2D PAGE das amostras da situação 

controle e de exposição 326 horas submetidas às etapas de extração por 
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desnaturação térmica e precipitação por solvente são apresentados nas figuras 

27,28,29 e 30.  

  

 

Figura 27. Géis 2D corados com comassie blue das amostras resultantes da precipitação 
por solvente na situação controle (A) e na situação de exposição (B) no tempo de 326 horas, 
onde M = massa molecular.  

A

B
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Figura 28. Géis 2D corados com comassie blue e com os spots marcados das amostras 
resultantes da precipitação por solvente na situação controle (A) e na situação de exposição 
(B). Os números em amarelo são decorrentes de spots identificados em ambos os 
tratamentos. Os números em verde são de spots detectados somente no controle e os 
números em azul são de spots detectados somente na situação de exposição, onde M = 
massa molecular.  

A

B
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Figura 29. Géis 2D corados com comassie blue das amostras resultantes da desnaturação 
térmica na situação controle (A) e na situação de exposição (B) no tempo de 326 horas. 

A

B
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 Figura 30. Géis 2D corados com comassie blue e com os spots marcados das 
amostras resultantes da desnaturação térmica na situação controle (A) e na situação de 
exposição (B). Os números em amarelo são decorrentes de spots identificados em ambos 
os tratamentos. O número em verde é do spot detectado somente no controle e os números 
em azul são de spots detectados somente na situação de exposição. 

 De acordo com as imagens dos géis, que utilizaram as fitas de focalização 

isoelétrica com variação de pH na faixa de 3-10, foi possível verificar que os spots 

poderiam apresentar uma melhor separação. Tal fato, motivou a realização de 

A

B
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separações por 2D PAGE com fitas de focalização isoelétricas em uma faixa mais 

retrita de pH (4-7) para se obter uma melhor separação. No entanto, devido a 

sucessivos insucessos na identificação por espectrometria de massas dos spots 

originados desses géis, foram mantidos neste estudo os resultados  utilizando a fitas 

de focalização isoelétrica na faixa de 3-10. 

 O valor médio das massas moleculares e dos pontos isoelétricos dos spots 

detectados nos géis 2D foram, respectivamente, 26,7±9,8 kDa (valor mínimo de 14 e 

máximo de 58 kDa) e 4±0,7 (valor mínimo de 3,12 e máximo de 5,74). Foram 

avaliados nos spots detectados nos géis a distribuição das massas moleculares e 

dos pontos isoelétricos (Figuras 31).  

 

Figura 31.Distribuição das massas moleculares (A; n=58) e dos pontos isoelétricos (B; n=55) 
dos spots detectados nos géis. 

 Os spots detectados apresentaram frequências de 69% entre as massas de 

21-45 kDa, 26% entre 14-20 kDa e 5% entre  46-66 kDa. Já os pontos isoelétricos 

apresentaram uma frequência de 44% com pI 5, 28% com pI 4, 19% com pI 3 e 9% 

com pI 6. 

 Devido a maior frequência de spots na faixa de 21 a 35 kDa, foram realizadas 

mais separações para a seleção de proteínas com potencial de serem 

diferencialmente expressas em regiões dos géis que abrangessem a faixa 

aproximada de 20 a 45 kDa. (Figura 32 e Figura 33). 
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Figura 32. Géis 2D corados com comassie blue e com os spots marcados das amostras 
resultantes da precipitação por solvente na situação controle (A) e na situação de exposição 
(B). 

  

Figura 33. Géis 2D corados com comassie blue e com os spots marcados das amostras 
resultantes da desnaturação térmica na situação controle (A) e na situação de exposição 
(B). 

 

 Nos géis das amostras submetidas à etapa de precipitação por solvente  

foram selecionados automaticamente 24 spots (Figura 28), enquanto que nos géis 

com amostras submetidas à desnaturação térmica foram selecionados 13 (Figura 

30). Já nos géis em que foi priorizada a detecção de proteínas na faixa de 21-45 

kDa, foram selecionados 20 spots no gel com amostras submetidas à precipitação 

por solvente na situação de exposição (Figura 32). Nos géis com amostras 

submetidas à etapa de desnaturação térmica, foram selecionados 14 spots no gel 

com amostras da situação de exposição e 7 no gel com amostra da situação controle 

(Figura 33). Apesar de terem sido detectados pelo programa 20 spots no gel da 

figura 32, foram pré-selecionados para identificação por espectrometria de massas 

12 spots por serem considerados de maior intensidade e/ou relevância. O mesmo 
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caso ocorreu no gel da figura 33, no qual foi detectado 14 spots na amostra da 

situação de exposição, porém, 12 foram selecionados para identificação.  No total, 

foram selecionados 36 spots nos géis com amostras submetidas à precipitação por 

solvente e 25 nos géis com amostras submetidas à desnaturação térmica. A massa 

molecular, o ponto isoélétrico, a intensidade e volume de todos os spots 

selecionados são apresentados nas tabelas 5 e 6.  
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Tabela 5. Valores de massa molecular (MW), ponto isoelétrico (pI), intensidade e volumes relativos dos spots 

selecionados dos géis de amostras originadas da etapa de precipitação por solvente. A razão E/C foi calculada para os 

parâmetros intensidade e volume, na qual apontou os valores (negrito) que foram selecionados para a identificação das 

proteínas. 

Extração com etapa de precipitação por solvente 

Controle Exposto Razão E/C 

Spot MW(kDa) pI 
Intensidade 

(%) 
Volume 

(%) 
MW(kDa) pI 

Intensidade 
(%) 

Volume 
(%) 

Razão 
(intensidade)  

Razão 
(volume)  

1 58 5,36 2,56 1,88 58 5,34 3,37 1,84 1,3 0,98 

2 34 3,88 9,36 7,18 35 3,9 6,8 3,87 0,72 0,53 

3 31 4,36 13,80 11,5 30 3,94 2,54 0,75 0,18 0,06 

4 31 4,50 4,12 0,96 31 4,36 10,2 10,6 2,42 11,04 

5 29 4,76 2,12 0,83 29 4,73 2,68 0,72 1,26 0,86 

6 27 4,68 6,35 4,13 28 4,65 2,68 0,98 0,42 0,24 

7 26 4,42 5,24 5,01     * * 

8 26 4,17 2,23 2,08     * * 

9 22 4,36 3,01 1,19     * * 

10 24 3,30 9,70 12,8 24 3,42 7,21 9,33 0,74 0,72 

9
1 
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Extração com etapa de precipitação por solvente 

Controle Exposto Razão E/C 

Spot MW(kDa) pI 
Intensidade 

(%) 
Volume 

(%) 
MW(kDa) pI 

Intensidade 
(%) 

Volume 
(%) 

Razão 
(intensidade)  

Razão 
(volume)  

11 19 3,31 8,81 10,7 20 3,46 7,49 4,12 0,85 0,39 

12 16 3,25 7,02 9,03 16 3,37 5,49 2,66 0,78 0,29 

13 15 3,22 1,78 1,48     * * 

14 14 3,80 4,01 1,99     * * 

15 14 4,26 12,00 21,9 15 4,22 8,1 10,9 0,67 0,49 

16 16 5,54 7,80 7,13 16 5,54 7,28 4,05 0,93 0,56 

17 33 3,88 3,13 1,13 34 3,9 2,47 0,64 0,79 0,57 

18     29 5,04 1,44 0,47 * * 

19     27 5,01 4,74 1,47 * * 

20     25 4,83 1,51 0,42 * * 

21     25 5,31 6,46 13,8 * * 

22     22 5,56 8,93 28,1 * * 

23     15 4,77 2,47 0,66 * * 

9
2 
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Extração com etapa de precipitação por solvente 

Controle Exposto Razão E/C 

Spot MW(kDa) pI 
Intensidade 

(%) 
Volume 

(%) 
MW(kDa) pI 

Intensidade 
(%) 

Volume 
(%) 

Razão 
(intensidade)  

Razão 
(volume)  

24     24 4,21 4,05 3,26 * * 

25     28 3,29 0,07 0,5 * * 

26     26 3,26 0,07 0,5 * * 

27     38 4,06 0,21 0,7 * * 

28     38 4,27 0,09 0,1 * * 

29     34 4,19 0,09 0,3 * * 

30     23 4,19 0,33 6,9 * * 

31     36 4,48 0,10 0,3 * * 

32     36 4,61 0,43 1,5 * * 

33     36 4,77 0,13 0,3 * * 

34     31 4,99 0,21 0,5 * * 

35     36 4,48 0,09 0,4 * * 

9
3 
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Extração com etapa de precipitação por solvente 

Controle Exposto Razão E/C 

Spot MW(kDa) pI 
Intensidade 

(%) 
Volume 

(%) 
MW(kDa) pI 

Intensidade 
(%) 

Volume 
(%) 

Razão 
(intensidade)  

Razão 
(volume)  

36     31 4,77 0,24 1,0 * * 

* ocorrência do spot somente em uma situação 

 

Tabela 6.  Valores de massa molecular (MW), ponto isoelétrico (pI), intensidade e volume dos spots selecionados dos géis 

de amostras originadas da desnaturação térmica. A razão E/C foi calculada para os parâmetros intensidade e volume, na 

qual apontou os valores (negrito) que foram selecionados para a identificação das proteínas. 

Extração com etapa de desnaturação térmica 

Controle Exposto Razão E/C 

Spot MW(kDa) pI 
Intensidade 

(%) 
Volume 

(%) 
MW(kDa) pI 

Intensidade 
(%) 

Volume 
(%) 

Razão 
(intensidade) 

Razão 
(volume) 

1 28 3,12 20,02 10,10     * * 

2 28 5,03 31,20 66,30 29 5,03 16,20 25,30 0,51 0,38 

3 26 5,03 8,90 2,24 27 5,02 8,78 9,03 0,97 4,03 

4 26 4,76 16,80 7,07 27 4,80 10,30 14,20 0,61 2,01 

9
4 
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Extração com etapa de desnaturação térmica 

Controle Exposto Razão E/C 

Spot MW(kDa) pI 
Intensidade 

(%) 
Volume 

(%) 
MW(kDa) pI 

Intensidade 
(%) 

Volume 
(%) 

Razão 
(intensidade) 

Razão 
(volume) 

5 14 3,29 9,95 7,33 16 3,12 8,51 2,16 0,85 0,29 

6 14 4,48 13,10 6,98 16 4,7 14,20 18,00 1,08 2,58 

7     23 5,74 12,20 14,90 * * 

8     25 5,64 5,81 3,84 * * 

9     23 4,83 4,05 3,12 * * 

10     31 5,35 5,00 2,06 * * 

11     33 4,84 7,16 5,17 * * 

12     35 4,81 3,51 1,30 * * 

13     47 5,34 4,32 0,86 * * 

14 45 - 0,15 0,89 45 5,34 0,21 0,12 1,4 0,13 

15     37 4,13 0,10 0,51 * * 

16     35 4,86 0,32 1,41 * * 

17     32 4,47 0,11 0,38 * * 

18     31 4,64 0,10 0,57 * * 

9
5 



95 
 

Extração com etapa de desnaturação térmica 

Controle Exposto Razão E/C 

Spot MW(kDa) pI 
Intensidade 

(%) 
Volume 

(%) 
MW(kDa) pI 

Intensidade 
(%) 

Volume 
(%) 

Razão 
(intensidade) 

Razão 
(volume) 

19     30 5,31 0,14 0,87 * * 

20     27 4,52 0,29 3,53 * * 

21     28 5,06 0,30 3,75 * * 

22 27 - 0,08 0,39 27 4,75 0,53 9,7 6,62 24,87 

23 24 - 0,04 0,30 24 4,72 0,22 1,68 5,50 5,60 

24 29 - 0,02 0,06 29 4,89 0,18 1,08 9,15 18 

25 28 - 0,07 0,24 28 5,02 0,39 1,96 5,57 8,16 

* ocorrência do spot somente em uma situação 

 

 

 

 

 

9
6 
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 Foram selecionados no total 46 spots para identificação por espectrometria de 

massas  que apresentam ocorrência somente em uma das situações (39) ou que 

apresentaram valores da razão E/C >5 (5) ou <0,2 (2). Na situação controle, foram 

selecionados 8 spots e na situação de exposição foram selecionados 38 spots. 

Devido ao elevado fator de corte adotado (E/C >5 ou <0,2), a maioria das proteínas 

selecionadas apresentaram ocorrência somente em uma das situações. O fator que 

motivou a adoção desses valores de corte foi o fato de que ainda não foram 

encontrados trabalhos na literatura que utilizaram a 2D PAGE para caracterizar 

proteínas diferencialmente expressas em esponjas expostas ao Cd. Este tipo de 

ausência de informação dificulta a adoção de um valor que considere proteínas que 

apresentaram realmente expressão diferenciadas em virtude do estresse causado 

pelo metal. 

 Devido ao fato de não se ter um valor de referência que determine uma 

variação significativa entre os spots de diferentes situações, são encontrados na 

literatura diferentes valores de corte. Estudos envolvendo a expressão de proteínas 

transgênicas de soja consideraram significativas quando as variações entre as 

amostras transgênicas e não transgênicas alcançam valores de 1.5 e 1.8 vezes 

(CARLI et al., 2009 ; BRANDÃO et al., 2010). No entanto, Ling et al. (2009) ao 

avaliar a expressão de proteínas (2D PAGE) em Paralichthys olivaceus (peixe), 

previamente expostos a 10 mg L-1 de Cd por 24 horas, considerou como significativa 

variações de expressão de 2-6 vezes. O trabalho de Zhou et al. (2010) avaliando 

também a resposta de proteínas diferencialmente expressas frente à exposição 

aguda ao Cu em Artemia sinica (crustáceo), considerou como significativas as 

variações de 2-7,5 vezes na expressão de proteínas entre a situação controle e a de 

exposição. Outro fator a ser considerado relevante para a adoção de um valor de 

corte mais elevado está relacionado à massa de proteína aplicada nas fitas de 

focalização isoelétrica. Neste trabalho, foram aplicadas massas menores do que 150 

µg de proteínas totais, podendo ser considerado como um valor baixo de massa de 

proteínas para a realização de separações por 2D PAGE. Resultados com baixa 

massa de proteínas aplicadas pode levar a uma menor detecção de spots e 

favorecer a detecção daqueles considerados "falsos positivos" (artefatos que podem 

ser detectados como spot). Foram encontrados na literatura trabalhos que utilizaram 

massas de proteínas aplicadas na fitas de focalização isoelétricas superiores a 150 
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µg. Garcia et al. (2009) utilizando folhas de girassol para avaliar o estresse causado 

por metais (Cd, Cu, Pb e Zn) por meio da avaliação (2D PAGE) de mudanças no 

perfil proteômico dessa planta, empregaram uma massa de 2.4 mg de proteínas. 

Neste trabalho, os autores consideraram como significativas as expressões que 

apresentaram um fator de 1.8. Brandão et al. (2010) utilizando uma massa de 500 

µg de proteínas derivada de semente de soja, aplicou também o fator de corte de 

1.8. Já Eravci et al. (2007) utilizando uma massa de proteína de 200 e 250 µg 

consideraram como significativa as diferenças na expressão de proteínas de tecido 

cerebral utilizando um fator de 2. No entanto, Chora et al. (2008) utilizou uma massa 

de 80 mg de proteínas em géis 2D para avaliar modificações (ubiquitinação e 

carbonilação) em proteínas do mexilhão Ruditapes decussatus. Neste trabalho, os 

autores consideraram como diferencialmente modificadas as proteínas que 

apresentaram uma variação 3 vezes superior ao encontrado no controle. 

 
 

 4.5 COMPARAÇÃO ENTRE AS ETAPAS DE EXTRAÇÃO 

 
 

 Os resultados obtidos nos géis 2D evidenciaram diferenças nos perfis 

proteômicos obtidos pelas duas etapas de extração empregadas neste estudo, nas 

quais refletiram no número, ocorrência, intensidade e volume de spots detectados. 

No entanto, já na etapa de determinação de proteínas totais, as duas etapas já 

apresentaram uma diferença significativa entre suas massas obtidas tanto nas 

amostras da situação controle como na situação de exposição. As amostras 

submetidas à etapa de desnaturação térmica apresentou valores médios de 

concentração de proteínas totais superiores ao dobro quando comparado com a 

precipitação por solvente (Tabela 4), o que levou a uma diluição final dessas 

amostras para que as massas aplicadas às fitas de focalização apresentassem 

valores semelhantes. Esse tipo de resultado poderia sugerir que muitas das 

proteínas da esponja apresentam propriedades hidrofóbicas (predominância de 

aminoácidos hidrofóbicos), o que as levaria à sua precipitação em soluções de 1:1 

de etanol 100% (etapa de precipitação por solvente). Além disso, poderia ser 

sugerido também que predominantemente as proteínas de Haliclona sp. 

apresentariam termoestabilidade, pelo menos a 75 ºC por 15 minutos. No entanto, é 
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provável que o valor inferior (menos da metade) de massa, nas amostras 

submetidas à precipitação por solvente tenha relação com o aspecto metodológico 

que envolve esta etapa. 

Após a primeira centrifugação, foi adicionado ao sobrenadante obtido (550 µL) 

um volume igual (1:1) de etanol 100%, em que após a segunda centrifugação  

apenas a metade do volume total (1100 µL) foi coletado para ser submetido a etapa 

de recuperação das proteínas. Já na etapa de desnaturação térmica  todo o volume 

do sobrenadante inicial (550 µL) foi submetido a etapa de recuperação. Essa 

diferença levou as amostras submetidas à etapa de precipitação por solvente a uma 

diluição de duas vezes o que provavelmente refletiu no valor final da massa de 

proteínas totais. Logo, considerando esse fato, não haveria diferença entre estas 

duas etapas em relação a concentração de proteínas totais obtidas na esponja 

Haliclona sp.  

No entanto, foram observadas diferenças no número de spots detectados 

entre as duas etapas de extração. Nas amostras submetidas à etapa de precipitação 

por solvente foram detectados 36 spots, enquanto que nas amostras submetidas à 

desnaturação térmica foram detectados 25 (Tabelas 5 e 6). Além da diferença no 

número de spots, foram encontradas também diferenças na ocorrência de 

determinados spots entre as duas etapas. Após a realização de comparação das 

imagens entre os géis de ambas as etapas de extração por sobreposição de 

imagens e uma posterior comparação das massas moleculares e pontos isoelétricos 

dos spots pareados, foi possível verificar que determinados spots foram encontrados 

nas amostras de ambas as etapas (Tabela 7).  

 

 

 

 

 

 



99 
 

Tabela 7. Ocorrência de spots correlatos detectados em ambas as etapas de 

extração, onde MW é massa molecular, pI é ponto isoelétrico, SC é 

precipitação por solvente no controle, SE é precipitação pro solvente na 

situação de exposição, TC é desnaturação térmica no controle e TE é 

desnaturação termina na situação de exposição. 

Prec.Solvente Des. Térmica 

Spot MW (kDa) pI Spot MW pI 

6SC 27 4,68 3TC 26 5,03 

7SC 26 4,68 4TC 26 4,76 

13SC 15 3,22 5TC 14 3,29 

15SC 14 3,80 6TC 14 4,48 

12SE 16 3,25 5TE 14 3,29 

15SE 14 4,26 6TE 16 4,7 

20SE 25 4,83 4TE 27 4,80 

21SE 25 5,31 8TE 25 5,64 

22SE 22 5,56 7TE 23 5,74 

27SE 38 4,06 15TE 37 4,13 

33SE 36 4,47 16TE 35 4,86 

35SE 36 4,48 24TE 29 4,89 

36SE 31 4,77 25TE 28 5,02 

 

Foram encontrados um total de 13 spots que ocorreram tanto na etapa de 

precipitação por solvente como na desnaturação térmica. Conforme demonstrado 

nas tabelas 5 e 6, os valores de intensidade e volume desses spots correlatos 

apresentaram diferenças nos seu valores de porcentagem relativa. Na figura 34 são 

apresentados os valores médios de intensidade e volume dos spots correlatos de 

ambas às etapas de extração. 
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Figura 34.  Valores médios da intensidade (A) e volume (B) relativo dos spots correlatos das 
suas etapas de extração utilizadas (n=7 e barra de erro se refere ao desvio padrão). 

O valor da intensidade média dos spots correlatos na desnaturação térmica 

(11,9%±3,3) foi significativamente superior ao da etapa de precipitação por solvente 

(6,1%±3,2). Já os valores referente ao volume relativo, não apresentaram diferença 

significativa entre a precipitação por solvente (9,5%±10,5) e a desnaturação térmica 

(8,2%±4,4). Os valores médios de intensidade na etapa de desnaturação térmica  se 

mostraram 1,9 vezes superiores quando comparados a etapa de precipitação por 

solvente. Comportamento similar foi observado também ao analisar as intensidades 

de fluorescência  das bandas obtidas pela eletroforese 1D. A intensidade da banda 

induzida pelo Cd2+(21-29kDa) na etapa de desnaturação térmica também se mostrou 

1,9 vezes superior quando comparado com a precipitação por solvente  (Figura 35). 

 

Figura 35. Valores médios da intensidade de fluorescência relativa à banda induzida (21-29 
kDa) pelo Cd2+ (326 horas) utilizando as duas etapas de extração (n=8 e barra de erro se 
refere ao desvio padrão). 
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A etapa de desnaturação térmica se mostrou mais eficiente na obtenção de 

um determinado grupo de proteínas na faixa média de massa molecular de 26,8 

kDa, no qual 8 dos 12 spots avaliados foram induzidos pelo Cd2+ (tabela 7). Além 

disso, a intensidade de fluorescência obtida pela imagem do gel 1D mostrou que 

esta etapa foi eficiente também na obtenção de proteínas ricas em grupamentos -SH 

(figura 35). 

Uma baixa massa molecular, indução por Cd e um elevado conteúdo de 

radicais -SH são característicos de PSMTs. Na literatura, poucos trabalhos 

realizaram uma comparação entre essas duas etapas de extração e os resultados 

foram obtidos por meio do emprego de outras técnicas de quantificação. Mesmo 

assim, esses resultados mostraram também haver diferenças na determinação de 

PSMTs. Thompson; Sutherland (1992) ao compararem as duas etapas no extrato 

citosólico do hepatopâncreas de Chionoecetes bairdi (Caranguejo), evidenciaram 

diferenças quanto à recuperação de PSMTs. Os autores mostraram que a 

recuperação dessas proteínas pela etapa de desnaturação térmica foi 1,5 vezes 

superior a etapa por precipitação com etanol e 3,5 vezes superior a etapa de 

precipitação utilizando acetona. Erk et al. (2002) realizaram um experimento que 

também aponta para esta tendência. Os autores utilizaram as duas etapas de 

extração em amostras da glândula digestiva de mexilhão exposto ao Cd (0,15 mg L-1 

por 20 dias). Os autores encontraram diferenças significativas (P<0,01) entre as 

duas etapas de extração, na qual a desnaturação térmica obteve 3 vezes mais 

PSMTs quando comparada à precipitação por etanol. Outro importante trabalho na 

comparação dessas duas etapas foi apresentado por Geret et al. (1998).  Os autores 

utilizaram brânquias e glândula digestiva do molusco Mytilus edulis onde 

encontraram diferenças significativas (P<0,01) nas quantidades de PSMTs 

submetidas à precipitação com etanol e desnaturação térmica. As quantidades de 

PSMTs das amostras de brânquia foram 2,21 maiores quando utilizada a 

desnaturação térmica. Os autores sugeriram que a coprecipitação das PSMTs com 

compostos hidrofóbicos durante a etapa de precipitação 1:1 (v/v) podem ser 

apontadas como causa dessas diferenças. Além disso, os autores apontam como 

outra possível causa que as PSMTs podem permanecer solúveis no sobrenadante 

juntamente com outros compostos altamente hidrofílicos durante a etapa final de 

recuperação. Resultados obtidos na determinação de proteínas totais na última 
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etapa de extração parecem corroborar com a discussão realizada por Geret et al. 

(1998). Mesmo considerando que as amostras da etapa de precipitação por solvente 

estejam diluídas 2 vezes, ainda sim a concentração de proteínas totais no 

sobrenadante final foi 1,69 vezes superior quando comparado a etapa de 

desnaturação térmica (Figura 36). 
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Figura 36.  Concentração média de proteínas totais obtidas do sobrenadante e do pellet de 
amostras de Haliclona sp. submetida às etapas de extração por precipitação por solvente e 
por desnaturação térmica (n=3 e barra de erro se refere ao desvio padrão). 

Porém, talvez o fator que seja mais relevante em estudo de identificação de 

proteínas diferencialmente expressas em organismos submetidos ao estresse seja a 

avaliação qualitativa dessas proteínas. A obtenção de um maior número de proteínas 

(spots) favorece a composição de uma mapa proteômico (2D PAGE) com um maior 

número de potenciais evidências que possam fornecer uma interpretação mais 

confiável à respeito do estresse em organismos expostos. Apesar da etapa de 

desnaturação térmica ter favorecido a ocorrência de um determinado grupo de 

proteínas (por meio da intensidade dos spots correlatos), a etapa de precipitação por 

solvente forneceu um maior número de spots detectados (Figura 37). 
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Figura 37. Ocorrência do número de spots detectados de acordo com a etapa de extração 
utilizada. A parte preenchida em cinza se refere ao número de spots correlatos. 

Foram detectados 23 spots que ocorreram somente na etapa de precipitação 

por solvente e 12 na etapa de desnaturação térmica. A menor diversidade de spots 

para a etapa utilizando desnaturação por aquecimento pode estar relacionada ao 

efeito mais restritivo relacionado à esta etapa. É conhecido que, em geral, as 

proteínas são suscetíveis à desnaturação irreversível causado pelo calor 

(JAENICKE, 1999), sendo necessários mecanismos especializados (diferenças na 

composição de aminoácidos, manutenção do enovelamento e estabilização da 

estrutura) para manter a conformação dessas moléculas (GOMES et al., 2007). 

Proteínas termoestáveis possuem uma ocorrência maior em micro-organismos 

termófilos e são fundamentais para a manutenção de processos metabólicos 

essenciais (NIEHAUS et al., 1999). Nesse sentido, a etapa de desnaturação térmica 

favoreceu uma maior obtenção de um determinado grupo de PSMTs, porém, se 

mostrou mais restritivo, evidenciando uma menor diversidade de spots. 

 
  

4.6 IDENTIFICAÇÃO DAS PROTEÍNAS POR ESPETROMETRIA DE MASSAS 

 
 

 Um total de 46 spots de proteínas diferencialmente expressas foram 

submetidos à identificação por ESI-QTOF-MS. Desse total, 25 spots não produziram 

espectros de massa no qual fosse possível obter uma sequência de peptídeos 

necessária à identificação pelo banco de dados do NCBI. Os 21 restantes 

apresentaram homologia com pelo menos uma proteína presente nesse banco de 

dados. O percentual obtido no processo de identificação foi de 46%. A eficiência na 
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identificação dos spots apresentou um valor pouco abaixo da eficiência encontrada 

em outros trabalhos na literatura. No trabalho de Leung et al. (2011) foi obtido um 

percentual de 50% de identificação de proteínas diferencialmente expressas no 

mexilhão Perna viridis previamente expostos ao Cd. Já Ling et al. (2009) obteve 57% 

de identificação de spots das amostras de brânquia do peixe Paralichthys olivaceus. 

Valores de eficiência na identificação de 46, 49 e 57% também foram encontrados 

em trabalhos utilizando a soja como matriz biológica (XU et al., 2006; BRANDÃO et 

al., 2010; BRECHENMARCHER et al., 2009). Fatores como a eventual presença de 

mais do que uma proteína em um mesmo spot, ocorrência de modificações pós-

traducionais, incompleta digestão e/ou  clivagem inespecífica da tripsina podem 

dificultar no processo de identificação (LEÓN et al., 2007). Os resultados da busca 

no blastp para os táxons previamente determinados (Porífera, Bacteria, 

Dinophyceae, Fungi, Bacillariophyta, Archaea e Homo sapiens) são apresentados na  

tabela 8. 
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Tabela 8. Identificação das proteínas para os spots que foram diferencialmente expressos.  

Spot(s) 
Sequência 
Identificada 

Escore 
Máx. 

Cobertura E value 
Ident. 
Máx. 

Superfamília 
Organismo e Proteína 

correspondente 

3 SC RTLTIGKTGKS 32,0 100% 8e-05 91% 
Chaperone of 
endosialidase 

Bactéria: hypothetical 
protein [Arthrospira platensis 

NIES-39] 

4 SE KTITLSAGQKF 36,3 100% 4e-06 100% 
Glycosyl 

hydrolases family 
15 

Fungo: glucoamylase 
[Paracoccidioides 
brasiliensis Pb18] 

7 SC      Não identificado 

8 SC      Não identificado 

9 SC      Não identificado 

13 SC 

RILNEMRD 

RLAADDFRT 

RLASYLDKV 

KSEISELRR 

RSEVTELRR 

RVLDELTLARA 

KVTMQNLNDRL  

68,9 89% 2e-15 100% - 

Humano: keratin 14 
(epidermolysis bullosa 

simplex, Dowling-Meara, 
Koebner), isoform CRA_b 

1
06

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#291569223
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#226290081
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#119581150


106 
 

Spot(s) 
Sequência 
Identificada 

Escore 
Máx. 

Cobertura E value 
Ident. 
Máx. 

Superfamília 
Organismo e Proteína 

correspondente 

RLEQEIATYRR 

RDQYEKMAEKN 

REVFTSSSSSSSR
Q 

REVATNSELVQSG
KS 

KEVASNSELVQSS
RS 

14 SC 
RLASYLDKV 

RAQYEDLAKKN 
38,0 100% 4e-06 72% - Humano: keratin-10 

18 SE 

RLAADDFRT 

RLASYLDKV 

RQGVEADVNGLR
R 

40,8 100% 1e-07 71% - Humano: type I keratin 16 

19 SE 
KGYVTEVKN 

RTKGYVTEVKN 
32,9 100% 8e-05 91% 

Cathepsin 
propeptide 

inhibitor domain 
(I29) 

 

Esponja: cathepsin [Geodia 
cydonium] 

1
07

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#307086
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#1195531
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#14041143
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Spot(s) 
Sequência 
Identificada 

Escore 
Máx. 

Cobertura E value 
Ident. 
Máx. 

Superfamília 
Organismo e Proteína 

correspondente 

C1 Peptidase 

20 SE 
RLASYLDKV 

RAQYEDLAKKN 
38,0 100% 4e-06 72% - Humano: keratin-10 

21 SE      Não identificado 

22 SE 
RVATIAPPRA 

RCGDYEEAVAKE 
31,2 77% 7e-04 71% EAL 

 

Bactéria: sensory 
box/GGDEF domain/EAL 
domain-containing protein 
[Parvularcula bermudensis 

HTCC2503] 

23 SE      Não identificado 

24 SE      Não identificado 

25 SE      Não identificado 

26 SE      Não identificado 

27 SE      Não identificado 

28 SE      Não identificado 

29 SE      Não identificado 

1
0

8 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#307086
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#304320907
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Spot(s) 
Sequência 
Identificada 

Escore 
Máx. 

Cobertura E value 
Ident. 
Máx. 

Superfamília 
Organismo e Proteína 

correspondente 

30 SE KVFCPND 27,4 100% 0,001 100% 
Condensing 

enzymes 

Bactéria: naringenin-
chalcone synthase 

[Microscilla marina ATCC 
23134]  

31 SE 

 

MITTGGALIALVVG
DGMKR 

62,1 100% 6e-15 100% 

Protein of 
unknown function 

(DUF2753) 

 

Bactéria: hypothetical 
protein BBta_7290 

[Bradyrhizobium sp. BTAi1]  

hypothetical protein 
BBta_7290 [Bradyrhizobium 

sp.] 

32 SE      Não identificado 

33 SE      Não identificado 

34 SE      Não identificado 

35 SE      Não identificado 

36 SE      Não identificado 

1 TC 

KCDVDIRK 

KIIAPPERK 

RGYSFTTTAERE 

41,8 100% 2e-07 100% Actin 
Esponja: actin [Discodermia 

sp. ETS-2004] 

7 TE      Não identificado 

1
0

9 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#124005928
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#148258480
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#53829574
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Spot(s) 
Sequência 
Identificada 

Escore 
Máx. 

Cobertura E value 
Ident. 
Máx. 

Superfamília 
Organismo e Proteína 

correspondente 

8 TE 
KSGGSCTTNSGAI

TLD 
70,6 100% 1e-17 100% 

Glycosyl 
hydrolase family 

7 

Fungo: cellobiohydrolase 
[Penicillium funiculosum] 

9 TE      Não identificado 

10 TE 
KSGGSCTTNSGAI

TLD 
70,6 100% 1e-17 100% 

Glycosyl 
hydrolase family 

7 

Fungo: cellobiohydrolase 
[Penicillium funiculosum] 

11 TE      Não identificado 

12 TE 
KSGGSCTTNSGAI

TLD 
70,6 100% 1e-17 100% 

Glycosyl 
hydrolase family 

7 

Fungo: 
xylanase/cellobiohydrolase 
[Penicillium funiculosum] 

3 TE 

KIIAPPERK 

KAGFAGDDAPRA 

RGYSFTTTAERE 

KEITALAPPTMKI 

KDSYVGDEAQSK
R 

 

53,0 98% 5e-11 64% Actin 

Esponja: PREDICTED: 
actin, adductor muscle-like 

[Amphimedon 
queenslandica] 

14 TE KIIAPPERK 112 74% 6e-33 100% Actin Esponja: actin [Discodermia 

1
10

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#51243029
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#51243029
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#17902580
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#340368799
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#53829574
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Spot(s) 
Sequência 
Identificada 

Escore 
Máx. 

Cobertura E value 
Ident. 
Máx. 

Superfamília 
Organismo e Proteína 

correspondente 

KRGILTLKY 

KAGFAGDDAPRA 

RDLTDYLMKI 

RGYSFTTTAERE 

KEITALAPPTMKI 

KSYELPDGQVITIG
NERF 

RVAPEEHPVLLTE
APLNPKA 

KDLYANTVLSGGS
TMFPGIADRM 

RKDLYANTVLSGG
STMFPGIADRM 

sp. ETS-2004] 

15 TE      Não identificado 

16 TE      Não identificado 

17 TE      Não identificado 

18 TE RIFVDDRFQTKV 43,1 100% 9e-09 100% 
Pyridine 

nucleotide-
disulphide 

Bactéria: soluble pyridine 
nucleotide transhydrogenase 
[Mycobacterium tuberculosis 

1
11

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#167970064
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Spot(s) 
Sequência 
Identificada 

Escore 
Máx. 

Cobertura E value 
Ident. 
Máx. 

Superfamília 
Organismo e Proteína 

correspondente 

oxidoreductase H37Ra] 

19 TE      Não identificado 

20 TE 

21 TE 

23 TE 

KTVEILDFKT 

35,0 100% 5e-06 100% CRISPR 
(Clustered 
Regularly 

Interspaced Short 
Palindromic 

Repeats) 

 

    
Bactéria: double-strand 

break repair protein AddB 
[Bartonella grahamii as4aup 

22 TE 
KDGPLVNLRHDLD

ASKV 
55,8 100% 1e-12 100% Ankyrin repeats 

Fungo: hypothetical protein 
PTT_13558 [Pyrenophora 

teres f, teres 0-1]  

24 TE      Não identificado 

25 TE      Não identificado 

1
12

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#163867330
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#330927584
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 Das 21 proteínas identificadas, 4 (13SC,14SC, 18SE e 20SE) foram 

identificadas como queratina humana (Figura 38). A identificação de queratina nas 

amostras pode ser atribuída como produto de contaminação humana pelo fato da 

queratina ser uma proteína presente na pele e, principalmente, em pelos. A 

presença desta proteína como um contaminante em amostras proteicas submetidas 

à eletroforese já foi relatada na literatura e é considerada como uma das principais 

causas de contaminação neste procedimento (GUEVARA et al., 1982; TASHEVA; 

DESSEV, 1983;  OCHS, 1983).  

 

Figura 38. Localização dos spots identificados como queratina nos géis com amostras 
submetidas à extração por precipitação por solvente no controle (A) e na situação de 
exposição (B). Todas as proteínas referenciadas são indicadas pela seta. 

 Considerando o restante das 17 proteínas diferencialmente expressas que 

foram identificadas, 47% foram relacionadas às bactérias, 29% aos fungos e 24% à 

esponja (Figura 39). Os resultados obtidos para as Dinophyceae, Bacillariophyta e 

Archaea não apresentaram valores com Max Score que superasse a dos demais 

grupos analisados e/ou e E Value significativos. 

 

A

B
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24%

47%

29%

Esponja Bactéria Fungo
 

Figura 39. Distribuição da ocorrência dos táxons para as proteínas identificadas. 

 Neste trabalho, a maioria das proteínas identificadas (76%)  foram 

relacionadas aos micro-organismos. É conhecido que esponjas possuem a 

capacidade de hospedar comunidades de micro-organismos, como archaeas, 

bactérias, fungos, protozoários e fitoplâncton e que esses micro-organismos podem 

compreender cerca de 40% do volume de tecido total da esponja (LEE et al., 2001; 

TAYLOR et al., 2007). O papel dos micro-organismos associados às esponjas vem 

sendo relatado na literatura como fundamental para a fisiologia desses organismos 

(LEE et al., 2001; TAYLOR et al., 2007). Os micro-organismos estão relacionados na 

participação da obtenção de carbono, nitrogênio e enxofre, fundamental no processo 

nutricional das esponjas. Além disso, são atribuídas funções de estabilização do 

"esqueleto" da esponja e também no sistema de defesa química contra predadores 

com a participação na produção de compostos resultantes do metabolismo 

secundário (LEE et al.,  2001). 

 A elevada representatividade de proteínas expressas em condição de 

estresse decorrente de bactérias pode demonstrar o papel fundamental desses 

micro-organismos na fisiologia de Haliclona sp. A produção de metabolitos 

secundários relacionados a proteção contra o estresse fisiológico já foi demonstrada 

por Regoli et al. (2000). Os autores demonstraram que esponjas que viviam em 

simbiose com cianobactérias autotróficas em regiões suscetíveis à radiação solar 

apresentaram  um aumento significativo na síntese de enzimas antioxidantes 

quando comparado a mesma espécie de esponja que ocorria em cavernas e que 

não apresentava esta simbiose. 
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4.6.1 Proteínas identificadas relacionadas às esponjas 

 
 

 As proteínas relacionadas às esponjas foram a actina e a catepsina. A actina 

foi identificada nos spots 1 TC, 13 TE  e 14 TE e a catepsina foi identificada no spot 

19 SE (Figura 40).  

 

 

Figura 40. Localização dos spots identificados como actina nos géis com amostras 
submetidas à desnaturação térmica no controle (A), na situação de exposição (B) e (C) e 
como catepsina no gel com amostras submetidas à precipitação por solvente na situação de 
exposição (D). Todas as proteínas referenciadas são indicadas pela seta.  

 A actina é uma proteína altamente conservada em células eucarióticas e 

desempenham um importante papel em uma variedade de funções celulares, 

incluindo a contração muscular, mobilidade celular, estrutura do citoesqueleto, 

divisão celular, transporte intracelular e diferenciação celular (HERMAN, 1993). 

Foram identificadas actinas na situação controle (1TC) e na situação de exposição 

ao Cd2+ (13TE e 14TE). Já foi demonstrado que a exposição ao Cd pode causar a 

desorganização e a destruição de microfilamentos e microtúbulos na alga Spirogyra 

decimina (PRIBYL et al., 2005)  Os resultados histológicos evidenciaram que as 

esponjas na situação de exposição no tempo de 326 horas apresentaram um lento e 

ineficiente crescimento quando comparado com os explantes do controle, 

C

B
A

D
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provavelmente, ocasionado pelo desequilíbrio entre proliferação/diferenciação e 

morte celular que configuram um processo apoptótico nas células. A expressão de 

actinas na situação de exposição e a inibição no controle pode estar evidenciando 

uma resposta frente ao estresse causado pela incorporação de Cd2+ nesse 

organismo. A inibição no controle pode estar relacionada a uma degradação de 

componentes celulares, como microfilamentos e microtúbulos, feitos de actina, 

podendo ser um primeiro indicativo do processo de apoptose celular. White et al. 

(2001) demonstrou que em células epiteliais humanas o início do processo 

apoptótico era evidenciado por uma degradação de filamentos de actinas do 

citoesqueleto, no qual, o autores, sugerem que esse fenômeno pode ser 

considerado como um dos primeiros sinais de apoptose na célula. Logo, uma 

possível degradação de actina (ocorrência do spot somente na situação controle) 

levando a um aumento de apoptose, pode levar a esponja, com uma alta eficiência 

em proliferação e diferenciação celular, a necessitar de mais actina para a produção 

de estruturas relacionadas ao crescimento nas células.  

 A catepsina foi identificada somente na situação de exposição (19SE), na qual 

essa enzima é conhecida como a principal protease lisossomal, catalisando a 

hidrólise de uma variedade de proteínas com diferentes funções (AGARWAL, 1990). 

Essa enzima está envolvida em uma variedade de processos fisiológicos como a 

síntese de novas proteínas, ação e inibição de hormônios, crescimento, reabsorção 

e degradação de material endocitado (AGARWAL, 1990). A relação entre a indução 

de catepsina frente a exposição à metais ainda não é clara na literatura (MISAKA; 

TAPPEL, 1971; LACOUE-LABARTHE et al., 2010). No entanto, devido às 

características atribuídas à catepsina, é possível relacionar a sua indução com o 

estresse causado pelo Cd2+ em Haliclona sp. As evidências histológicas apontaram 

para uma queda no percentual de colágeno nos explantes expostos, tendo como 

uma das explicações a reabsorção desta proteína para produção de energia. Devido 

a um aumento na demanda em degradar o colágeno, possivelmente levou a uma 

indução de catepsina. Além disso, a catepsina poderia também estar sendo induzida 

para auxiliar na degradação de material celular morto em decorrência do elevado 

processo apoptótico. 
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4.6.2 Proteínas identificadas relacionadas aos fungos  

 
 

 As proteínas relacionadas aos fungos foram a celobioidrolase/xilanase , 

glucoamilase, ambas pertencentes a família das glicosil hidrolases e, também, foi 

atribuída a esses micro-organismos uma proteína hipotética da família das 

repetições de anquirinas.  As celobioidrolase/xilanase foram identificadas nos spots 

8TE, 10TE e 12TE, a glucoamilase foi identificada no spot 4SE e a proteína 

hipotética da família das repetições de anquirinas foi identificada no spot 22TE 

(Figura 41). 

 

 

Figura 41. Localização dos spots identificados como celobioidrolase/xilanase nos géis com 
amostras submetidas à desnaturação térmica na situação de exposição (A), como uma  
proteína hipotética da família das repetições de anquirinas (C) e como glucoamilase no gel 
com amostras submetidas à extração por precipitação por solvente também na situação de 
exposição (B). Todas as proteínas referenciadas são indicadas pela seta. 

 As Glicosil hidrolases constituem uma das maiores classes de enzimas 

termoestáveis (GOMES et al., 2007) com função de degradação de substratos para 

a obtenção de energia (HENRISSAT; DAVIES, 2000). A indução dessas enzimas no 

fungo pode ter uma relação menos direta com o estresse causado pelo Cd+2, na qual 

já foi demonstrado que a atividade  destas enzimas pode ser inibida na presença de 

metais divalentes (CEREIA et al., 2000). Logo, a provável indução destas enzimas 

nos possíveis fungos associados a Haliclona sp. pode estar associada a degradação 

A
B

C
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de substrato fornecido pela esponja frente à um processo de degradação celular 

ocasionado pelo Cd2+. 

 As repetições de anquirinas são um dos motivos presentes em proteínas mais 

abundantes na natureza, consiste de 30-34 resíduos de aminoácidos e possuem 

funções exclusivas na mediação de interação proteína-proteína (LEE et al., 2006). 

Essa classe de proteína está presente na maioria dos seres vivos  e estão 

envolvidas em uma variedade de processos fisiológicos, tais como, o controle do 

citoesqueleto, controle do ciclo celular, regulação transcricional, sinalização celular, 

desenvolvimento e diferenciação, apoptose e defesa em plantas (ANDRADE et al., 

2001; FORRER et al., 2003). O papel de proteção das repetições de anquirinas 

frente ao estresse foi demonstrado por Yan et al. (2002). Os autores verificaram o 

papel de uma repetição de anquirinas de Arabidopsis ao inibir a expressão desse 

gene na planta. Após a inibição do gene, foram observadas pequenas regiões de 

necrose nas folhas e um aumento na produção de H2O2. Além disso, foi observada a 

sua interação com outra proteína que sequestra o H2O2. Os autores concluíram que 

esta interação provavelmente envolveu a regulação do metabolismo antioxidante 

que é compartilhada tanto para a resistência a doenças como para resposta ao 

estresse. Esta proteína foi diferencialmente expressa nas amostras obtidas de tecido 

de Haliclona sp., apresentando uma intensidade e volume de 6,6 e 24,8 vezes 

superior em relação ao controle. Essa elevada expressão pode sugerir uma resposta 

à um possível estado de estresse oxidativo nesse micro-organismo associado à 

esponja. Além disso, a indução das enzimas pertencentes a família das glicosil 

hidrolases pode estar relacionada a uma maior demanda de energia celular para 

tentar combater o estado de estresse. 

 
 

4.6.3 Proteínas identificadas relacionadas às Bactérias  

 
 

 As proteínas relacionadas às bactérias constituíram a maioria das proteínas 

identificadas pela espectrometria de massas. Foram identificadas uma proteína 

hipotética com domínio conservado para chaperona, proteínas do tipo sensory box 

com domínios conservados GGDEF e EAL, naringenina calcona sintase, uma 

proteína desconhecida, transhidrogenase de nucleotídeo de piridina e proteínas de 
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reparo de quebra de dupla fita de DNA . A proteína hipotética com domínio 

conservado para chaperona foi identificada no spot 3SC, a do tipo sensory box com 

domínio conservado foi identificada no 22SE, a  naringenina calcona sintase no 

30SE, a proteína desconhecida foi identificada no 31SE, a transhidrogenase no 

18TE e a proteínas de reparo de DNA nos spots 20, 21 e 23TE (Figura 42). 

 

Figura 42. Localização dos spots identificados como transhidrogenase de nucleotídeo de 
piridina, proteínas de reparo de quebra de dupla fita de DNA no gel submetido à 
desnaturação térmica (B), como proteínas do tipo sensory box com domínios conservados 
GGDEF e EAL (A), naringenina calcona sintase (D) no gel submetido à extração por 
tratamento com solvente na situação de exposição e uma proteína hipotética com domínio 
conservado para chaperona (C) na situação controle.  

 As chaperonas são proteínas capazes de auxiliar o enovelamento de outras 

proteínas em determinadas situações de estresse, evitando sua degradação. Não há 

registro na literatura da supressão de chaperonas sob condições de estresse, mas o 

fato de uma chaperona estar sendo suprimida (3SC) na condição de exposição ao 

Cd2+ pode fornecer uma evidência de que mecanismos responsáveis pela 

homeostase celular podem estar em desequilíbrio. Em geral, a expressão de 

chaperonas pode também evidenciar algum desequilíbrio homeostático da célula 

frente a algum tipo de estresse. Zhou et al. (2010) identificou a expressão de  

proteínas sob condição de estresse agudo do cobre em Artemia sinica nas quais 

foram identificadas, entre outras, as HSP70, chaperoninas e actinas ambas com 

diferença de expressão significativa quando comparada ao controle. 

A
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 O domínio EAL é um domínio conservado e pode ser encontrado em diversas 

proteínas de sinalização de origem bacteriana (GALPERIN et al., 2001). Embora 

ainda não se conheça a real função das EALs, existe a hipótese de que tais 

proteínas desempenham papéis importantes para coordenar respostas celulares à 

estímulos ambientais (SUNDARARAJAN et al., 2011). A exemplo das chaperonas, 

não há registros na literatura relacionando a expressão de proteínas com domínios 

EAL e GGDEF em bactérias sob condição de estresse ocasionado pela exposição à 

metais. Entretanto, Hongsthong et al. (2009) realizaram uma caracterização 

proteômica na cianobactéria Spirulina platensis submetida ao estresse devido ao 

aumento de temperatura (35 para 40 ºC). Os autores identificaram um total de 114 

proteínas, dentre essas, foram identificadas proteínas da família das Sensory box-

GGDEF e algumas chaperonas.  

  Proteínas com domínios EAL e GGDEF normalmente estão associadas à 

atividade de síntese de diguanilmonofosfato cíclico (c-di-GMP) a partir de duas 

moléculas de guanosina trifosfato (GTP), na qual, a molécula  c-di-GMP funciona 

como um componente regulatório de diversas atividades celulares, como a formação 

de biofilmes (D’ARGENIO; MILLER, 2004; RECOUVREUX, 2004). Em comunidades 

bacterianas, os biofilmes são conhecidos por serem as primeiras estruturas serem 

afetadas pela exposição à metais como o Cd (MORIN et al., 2007). Tendo como 

base que proteínas com esses domínios estão associadas à síntese de um 

composto que regula a formação de biofilmes e que estes são conhecidamente 

afetados pela exposição à metais como o Cd, é possível que a elevada expressão 

dessa proteína (22 SE: 8,93 e 28,1% de intensidade e volume, respectivamente) 

esteja relacionada à tentativa da comunidade bacteriana associada à Haliclona sp. 

em recompor o biofilme possivelmente afetado. 

 As transhidrogenases de nucleotídeos de piridina (18TE)  são enzimas que 

catalisam importantes reações (NAD+ + NADPH = NADH+ NADP+) para a formação 

de coenzimas (NAD  e NADP) que são essenciais no metabolismo celular (ZHAO et 

al., 2008; CAO et al., 2011). A ocorrência destas enzimas em bactérias envolvendo o 

estresse causado por metais foi avaliado por Decorosi et al. (2011). Estes autores 

utilizaram um mutante de Escherichia coli, modificado para não expressar o gene da 

transhidrogenases, para avaliar a resistência desses micro-organismos frente à 

exposição ao Cr6+. Como principais resultados foram destacadas uma diminuição na 
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concentração de nucleotídeos de piridina e, também, uma diminuição nas frações de 

NADPH e NADH, com uma consequente mudança no estado redox para oxidação, o 

que levou esses mutantes a não conseguirem sustentar uma defesa efetiva (manter 

frações elevadas dos cofatores NADPH e NAD na forma reduzida) contra  o estresse 

oxidativo causado pela exposição ao metal. Além disso, já foi relatado que  

transhidrogenases possuem um importante papel na formação de biofilmes 

bacterianos (NIAN et al., 2007). Devido ao fato da expressão dessa proteína ter sido 

encontrada somente na situação de exposição ao Cd2+ (18TE), é possível que as 

transhidrogenases de nucleotídeos de piridina atribuídas à bactérias associadas em 

Haliclona sp. estejam indicando um possível estresse oxidativo causado pela 

exposição ao metal e/ou que possam estar participando na regeneração de biofilme 

possivelmente danificado. 

 A naringenina calcona sintase (30 SE) é um tipo de flavonoide, um grupo de 

polifenóis que é encontrado em uma variedade de frutas e vegetais (CHENG; 

BREEN, 2000). Muitos dos flavonoides são descritos como antioxidantes e possuem 

muitos tipos de ações farmacológicas, no qual o sequestro de radicais livres e a 

quelação do ferro são os mecanismos mais citados na literatura à respeito do seu 

papel antioxidante (CHENG; BREEN, 2000). A eficácia do sequestro de radicais 

oxigenados por flavonoides foi previamente descrito, e alguns trabalhos tem 

demonstrado a capacidade da naringenina no combate ao estresse oxidativo 

(HUSAIN et al., 1987; RICE-EVANS; MILLER, 1996). Lee-Hilz et al. (2006) 

mostraram que flavonoides são capazes de induzir elementos responsáveis pela 

expressão de genes que codificam importantes enzimas antioxidantes, como a 

glutationa s-transferase. Cheng; Breen (2000) mostraram que a naringenina foi 

capaz de suprimir a reação de fenton (reação catalisante para a formação de 

radicais livres) no complexo Fe-ATP em meio com H2O2. Já  Sabarinathan et al. 

(2011) mostraram que ratos com tumores, e que foram submetidos a suplementação 

com naringenina, apresentaram um estado antioxidante eficaz ao suprimir a 

peroxidação lipídica ocasionada pelo estresse oxidativo.  A eficácia da naringenina 

no combate ao estresse oxidativo foi demonstrada também por Jayaraman; 

Namasivayam (2011) ao ter sido investigada a eficácia desse flavonoide sob a 

peroxidação lipídica e o status antioxidante em ratos com hepatotoxicidade induzida 

pelo álcool. O estudo mostrou que a atividade de enzimas antioxidantes como a 
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catalase e a superoxidismutase foi aumentada em ratos que tiveram sua dieta 

suplementada com naringenina. A naringenina foi encontrada diferencialmente 

expressa somente na situação de exposição ao Cd2+, sendo considerada com 

elevada indução por esse elemento (0,33% e 6,9% de intensidade e volumes 

relativos) no gel 2D (Figura 42). Devido aos efeitos antioxidantes atribuídos à essa 

proteína e sua elevada expressão no gel, a ocorrência da naringenina calcona 

sintase pode estar indicando também um possível estresse oxidativo causado pela 

exposição ao Cd2+ nesses micro-organismos associados à esponja.  

 As proteínas de reparo de quebra de dupla fita de DNA (20, 21 e 23 TE) 

podem ser induzidas em condições de estresse celular. Ataques oxidativos 

causados pela exposição à metais podem gerar alterações nas bases e nos 

açucares levando a fragmentação da dupla fita dessa molécula (GUPTA et al., 

2012). Em invertebrados marinhos o efeito de metais não essenciais na quebra da 

fita de DNA vem sendo documentado (PAN et al., 2011). O trabalho de Siddique et 

al. (2008) mostra o importante papel de proteínas de reparo ao DNA em situações 

de estresse causado pela exposição ao chorume industrial rico em metais. Os 

autores expuseram larvas de Drosophila melanogaster mutantes, que apresentavam 

deficiência na expressão dessas proteínas, em meio com chorume diluído. Os 

resultados indicaram elevados níveis de metais traço nas larvas e indicaram também 

que os danos no DNA foram significativamente maiores (P<0,05)  nesses 

organismos quando comparado ao tipo não mutante. 

 Neste trabalho de tese foram encontrados três spots (20, 21 e 23TE) de 

proteínas de reparo de quebra de dupla fita de DNA diferencialmente expressos, 

sendo dois (20, 21TE) encontrados somente na situação de exposição ao Cd2+. As 

evidências fornecidas pela expressão da transhidrogenases de nucleotídeos de 

piridina (18TE), naringenina calcona sintase (30SE) e pelas proteínas de reparo a 

quebra de dupla fita de DNA podem sugerir que as bactérias associadas à Haliclona 

sp., de fato, apresentaram uma condição de estresse oxidativo causado pela 

exposição ao metal. 
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5 CONCLUSÃO 

 
 
 Os explantes submetidos à exposição ao Cd2+ apresentaram um elevado 

acúmulo deste elemento (20,3 vezes superior ao controle) durante o 

experimento.  A esponja apresentou uma baixa bioacumulação entre os tempos 

de 137 e 326 horas de experimento, apresentando fatores de enriquecimento 

de 16 e 18 vezes, respectivamente. Os resultados obtidos pelas imagens 

histológicas demonstraram que os explantes submetidos à exposição ao Cd2+ 

no tempo de 326 horas apresentaram desorganização e pouca diferenciação 

celular, sendo observadas uma reduzida presença de câmaras coanocitárias e 

fibras colágenas. A ausência das câmaras coanocitárias foi apontada como 

uma provável causa da baixa bioacumulação observada no tempo de 326 

horas. Além disso, os resultados histológicos mostraram que explantes 

submetidos à exposição apresentaram um lento e ineficiente aumento na 

densidade celular e uma baixa presença de colágeno no tempo de 326 horas, 

que pode ser atribuía a degradação desta proteína para obtenção de energia 

pela esponja e por micro-organismos associados. 

 Os resultados obtidos da separação por 1D-PAGE com amostras 

derivatizadas com monobromobimano mostrou uma maior indução de 

proteínas de baixa massa molecular e rica em radicais -SH no tempo de 326 

horas. Porém, não foi observada uma relação direta entre a indução e o 

acúmulo de Cd2+ nos tecidos, em que o tempo de permanência deste elemento 

na esponja foi determinante para a indução dessas proteínas. 

 Foi possível identificar pela separação por 2D-PAGE 46 spots com 

proteínas diferencialmente expressas entre a situação controle e a situação de 
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exposição no tempo 326 horas. Desse total, 33 spots foram observados 

somente na situação de exposição, 6 somente na situação controle, 5 

apresentaram maior expressão na situação de exposição e 2 na situação 

controle. Foi observada uma diferença no número e na intensidade dos spots 

detectados entre as duas etapas de extração utilizadas. A etapa de 

precipitação por solvente apresentou maior eficiência em preservar um maior 

número de spots, sendo observado 11 a mais para esta etapa de extração. Já 

a etapa de desnaturação térmica foi eficiente em manter quantitativamente um 

grupo de proteínas entre 14-35 kDa, termoestáveis e predominantemente 

induzidas pelo Cd+2. 

 Foram identificadas por espectrometria de massas (ESI-QTOF-MS) 

juntamente com a ferramenta de bioinformática blastp 21 proteínas, sendo que 

a maioria das identificações foi atribuída aos micro-organismos associados às 

esponjas (76%). As funções relacionadas às proteínas identificadas nas 

esponjas foram as de crescimento, diferenciação celular e degradação de 

material para a obtenção de energia. Para os fungos foram identificadas 

também com funções de degradação de material e uma proteína relacionada 

ao processo de estresse oxidativo. Já para as bactérias, praticamente todas as 

proteínas que apresentaram função conhecida foram relacionadas ao estresse 

oxidativo. 
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 Curva de calibração e determinação de proteínas totais para as amostras 

induzidas por Cd2+ (1D-PAGE). 
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Figura 43. Curva de calibração construída para a quantificação de proteínas totais dos 
extratos do controle, 17, 41, 137 e 326 horas (1D-PAGE). 

 

Tabela 9. Concentração de proteínas totais, volume ressuspenso do pellet e 

massa de proteínas aplicadas nos slots (1D-PAGE). 

Amostra 

Concentração 
média de 

proteínas totais 
(µg mL -1) 

Volume 
ressuspenso 

(µL) 

Massa de 
proteínas 

aplicada no 
gel (µg) 

Volume de 
amostra 

aplicado no 
gel (µL) 

Controle 110 100 20 18 
17 horas 112 100 20 18 
41 horas 113 100 20 18 

137 horas 118 100 20 17 

326 horas 126 100 20 16 

 

 Curva de calibração e determinação de proteínas totais para as 

amostras induzidas por Cd2+ (326 horas) submetidas à extração por 

precipitação por solvente e desnaturação térmica (1D-PAGE). 
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Figura 44. Curva de calibração construída para a quantificação de proteínas totais dos 
extratos originados da precipitação por solvente e desnaturação térmica (1D-PAGE). 

 

Tabela 10. Concentração de proteínas totais, volume ressuspenso do 

pellet e massa de proteínas aplicadas nos slots (1D-PAGE). 

Amostra 

Concentração 
média de 

proteínas totais 
(µg mL-1) 

Volume 
ressuspenso 

(µL) 

Massa de 
proteínas 

aplicada no 
gel (µg) 

Volume de 
amostra 

aplicado no 
gel (µL) 

Precipitação por 
Solvente (326 

horas) 
123 100 20 16 

Desnaturação 
Térmica (326 

horas) 
252 100 20 8 

 

 

 Géis de eletroforese 1D corado com comassie blue e derivatizado com 

mBBr para obtenção de uma referência de massa molecular da proteína 

induzida 
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Figura 45. Gel corado com comassie blue evidenciando proteínas induzidas pelo Cd2+ 
na faixa de 21-29 kDa (destacado em vermelho). Todas as amostras foram 
previamente derivatizadas com mBBr e seguiram as seguintes ordens de aplicação: 
A= padrão de massa molecular (PM), B, C e D = padrão comercial de MT 0,2, 0,6 e 
1,0 µg, respectivamente; E= Controle; F= 17 horas, G= 41 horas, H= 137 horas e I= 
326 horas. padrão de massa molecular: 116 kDa =Galactosidade; 66,2 kDa= Albumina 
de soro bovino; 37,6 kDa =desidrogenase alcoólica; 28,5 kDa = anidrase carbônica e 
14,0 kDa = lisozima. 

 

 

Figura 46. Gel sob luminescência U.V evidenciando proteínas induzidas pelo Cd2+ (326 
horas) na faixa de 21-29 kDa (destacado em vermelho) extraída sob diferentes 
métodos de extração. Todas as amostras foram previamente derivatizadas com mBBr 
e seguiram as seguintes ordens de aplicação: A, B, C e D = padrão comercial de MT 
(0,05, 0,2, 0,6 e 1,0 µg, respectivamente); E= 20 µg de amostra submetida à extração 
por precipitação por solvente. F= 20 µg de amostra submetida à extração por 
desnaturação térmica. 
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Figura 47. Gel corado com comassie blue evidenciando proteínas induzidas pelo Cd2+ 
(326 horas) na faixa de 21-29 kDa (destacado em vermelho) extraída sob diferentes 
métodos de extração. Todas as amostras foram previamente derivatizadas com mBBr 
e seguiram as seguintes ordens de aplicação: A= padrão de massa molecular (PM), B, 
C, D e E = padrão comercial de MT 0,05, 0,2, 0,6 e 1,0 µg, respectivamente; F= 20 µg 
de amostra submetida à extração por precipitação por Solvente. G= 20 µg de amostra 
submetida à extração por desnaturação térmica. PM: 29 kDa = anidrase carbônica; 
12,5 kDa = citocromo e 6,5 kDa = aprotinina. 
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