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“The most alarming of all man's assaults upon the environment is the contamination of air,

earth, rivers, and sea with dangerous and even lethal materials.”

“Those who contemplate the beauty of the earth find reserves of strength that will ensure as

long as life lasts.”

Rachel Carson, Silent Spring
RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo principal o de analisar as associações entre a

metalotioneína (MT), a glutationa reduzida (GSH) e o peróxido de hidrogênio (H2O2) frente à

diferentes conteúdos de Fe e Zn em tecidos de Avicennia schaueriana. Para este fim,

investigou se, os teores de Fe, Zn, GSH, MT e H2O2 nos mangues de Itacuruçá e do Saco do

Engenho,  ambos localizados na baia de Sepetiba (RJ). Foram coletadas amostras de folhas,



caules e raízes  em três pontos amostrais (1 em Itacuruçá e 2 no Saco do Engenho).

Os conteúdos totais de metais foram determinados através de uma espectrometria de

emissão atômica por plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), enquanto os níveis dos

biomarcadores foram aferidos através de espectrofotometria UV-Vis.

Os resultados dos metais indicaram uma maior acumulação média nas folhas (Fe - F (2,

6) = 11,3 e p = 0,009266; Zn - F (2, 6) = 5,19 e p = 0,049206) e nas raízes (Fe - F (2, 6) = 11,3

e p = 0,009266; Zn - F (2, 6) = 5,19 e p = 0,049206) nas Avicennia schaueriana do Saco do

Engenho quando comparada com as plantas de Itacuruçá. Além disso, constatou-se um maior

acúmulo de Fe e Zn nas raízes de ambas as áreas estudadas, quando comparado com os outros

tecidos e uma baixa capacidade de translocação destes elementos das raízes para a parte aérea

(TFs < 1).

Com relação aos biomarcadores, os dados analisados nessa dissertação apontaram

valores significativamente diferentes nos teores de GSH entre os tecidos da A. schaueriana

analisados, tais diferenças ocorreram para Itacuruçá (F (2, 6) = 5,37; p = 0,046088) e o ponto

SE_2 (F (2 ,6) = 17,0; p = 0,003391). Os caules desses pontos apresentaram menores

concentrações quando comparado com as folhas de Itacuruçá (Q = 4,4679; p = 0,0046) e com

as folhas (Q = 5,3611; p = 0,0085) e raízes (Q = 8,0980 e p = 0,0039) do ponto SE_2. Além

disso, o caule do ponto SE_2 aprensentou uma menor concentração quando comparado com

Itacuruçá (Q = 4,6486 e p< 0,0068) e o ponto SE_1 (Q = 5,4093 e p < 0,0230).

Já para o H2O2 verificou-se uma diferença significativa para as raízes (F (2, 6) = 5,70;

p = 0,040991), com uma maior produção desta biomolécula no ponto SE_1 do que no SE_2 (Q

= 4,6987; p = 0,0335). Observou-se, também, diferenças significativas para as concentrações

de H2O2 no SE_1 (F (2, 6) = 8,60; p = 0,017312), com um maior teor nas raízes quando

comparado com as folhas (Q = 5,3611; p = 0,0085) e os caules (Q = 8,0980; p = 0,0039).

Atráves da análise de agrupamento e de correlação verificou-se que a Avicennia schaueriana

do Saco do Engenho implementam diferentes estratégias, das observadas para as  plantas de

Itacuruçá, para lidar com a maior acumulação de Fe e Zn nas raízes. As plantas do

Saco do Engenho translocam o GSH das folhas e dos caules para as raízes a fim de

combaterem  o Fe (correlação de 0,89) e Zn (correlação de 0,94) neste tecido. Além disso,

observou-se que  a MT das plantas do Saco do Engenho passa a atuar a fim de

imobilizar/complexar o Zn na raiz (correlação de -0,83 entre o teor de MT nas raízes e o teor

de Zn nas folhas) impedindo, assim,  sua translocação para as folhas.

PALAVRAS-CHAVE: metais; plantas de mangue; biomarcadores; Saco do Engenho;

Itacuruçá.



ABSTRACT

The main objective of this study is to analyze the associations between metallothionein

(MT), reduced glutathione (GSH) and hydrogen peroxide (H2O2) against different

concentrations of Fe and Zn from Avicennia schaueriana. To this end, Fe, Zn, GSH, MT and

H2O2 levels were investigated in two differents mangroves (Itacuruçá and Saco do Engenho),

both located in Sepetiba Bay (RJ).

Leaf, stem and root samples were collected at three sampling points (1 in Itacuruçá and

2 in Saco do Engenho). Total metal contents were determined using an Inductively Coupled

Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES), while the biomarkers were measured by

UV-Vis spectrophotometry.

The results of the trace elements indicated greater accumulation in leaves (Fe - F (2, 6)

= 11.3 and p = 0.009266; Zn - F (2, 6) = 5.19 and p = 0.049206) and roots (Fe - F (2, 6) = 11.3

and p = 0.009266; Zn - F (2, 6) = 5.19 and p = 0.049206) of Avicennia schaueriana specimens

of Saco do Engenho when compared to Itacuruçás. In addition, greater Fe and Zn

accumulation in the roots of both study areas was observed, when compared with the other

tissues, as well as

low translocation capacity of these elements from the roots to the aerial part (TFs <1).

Regarding the biomarkers, the data analyzed in this dissertation indicate significantly  different

values in the GSH levels between the A. schaueriana tissues analyzed, such  differences

occurred for Itacuruçá (F (2, 6) = 5.37; p = 0.046088) and the point SE_2 (F (2, 6)  = 17.0; p =

0.003391). The stems of these points showed lower concentrations when compared  with the

leaves of Itacuruçá (Q = 4.4779; p = 0.0046) and with the leaves (Q = 5.3611; p =  0.0085) and

roots (Q = 8.0980 and p = 0.0039) from point SE_2. In addition, the stem of point  SE_2

showed a lower concentration when compared to Itacuruçá (Q = 4.6486 and p <0.0068)  and

point SE_1 (Q = 5.4093 and p <0.0230).

For H2O2, there was a significant difference for roots (F (2, 6) = 5.70; p = 0.040991),

with a greater production at point SE_1 than at SE_2 (Q = 4.6987; p = 0.0335). Significant

differences were also observed for H2O2 concentrations in SE_1 (F (2, 6) = 8.60; p =

0.017312), with a higher content in the roots when compared to the leaves (Q = 5, 3611; p =

0.0085) and  the stems (Q = 8.0980; p = 0.0039).

Through cluster and correlation analysis it was found that Avicennia schaueriana from

Saco do Engenho implement different strategies, from those observed for Itacuruçá plants, to

deal with the greater accumulation of Fe and Zn in their tissues.

Clustering and correlation analyses indicate that Avicennia schaueriana from Saco do



Engenho, implement different strategies, from those Itacuruçá’s plants, in order to deal with a

greater accumulation of Fe and Zn in roots.

The Saco do Engenho plants translocate the GSH from the leaves and stems to the

roots in order to act against higher Fe (0.89 correlation) and Zn (0.94 correlation)

concentrations in these tissues. In addition, it was observed that the MT of the Saco do

Engenho plants starts to act in order to immobilize / complex the Zn in the root (-0.83

correlation between the MT content in the roots and the Zn content in the leaves) thus

preventing its translocation to the  leaves.

KEY WORDS: trace elements; mangrove plants; biomarkers; Saco do Engenho; Itacuruçá.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo de sua história, o homem vem atuando como agente modificador do ambiente

natural, interferindo nos ciclos da matéria e da vida. No Brasil, diferentes ecossistemas foram

e continuam a ser poluídos pela ação humana, causando uma série de problemas ambientais,

como a poluição do ar, ocorrência de chuva ácida, contaminação do solo e de recursos hídricos

com elementos, matéria orgânica e inorgânica (XAVIER-FERREIRA, 2017). Dentre os

ecossistemas afetados, os mangues requerem atenção especial.

Os mangues são ecossistemas de interesse para os estudos sobre poluição, pois, a

depender dos processos físico-químicos atuantes, podem ser considerados uma barreira para a

contaminação de elementos inorgânicos e orgânicos (HARBISON, 1986; SUZUKI et al.,



2016). Assim, esse ecossistema pode impedir e/ou dificultar a erosão do solo e a lixiviação

desses contaminantes do continente para as áreas costeiras. Além disso, sabe-se que os

manguezais (plantas de mangue), podem auxiliar no processo de retenção de contaminantes e

de matéria orgânica, pois possuem a capacidade de fixar os contaminantes nas raízes e,

também, de evitar a erosão do solo (RAMOS e GERALDO, 2007). Dessa forma, por estarem

em contato com uma gama de poluentes ao longo de sua evolução, as plantas desenvolveram

sistemas antioxidantes eficientes para se protegerem dos estresses causados pelos mais

diversos  poluentes (KAVITHA et al., 2008; QUAN et al., 2008), incluindo aqueles metálicos.

Dentre as moléculas relacionadas aos sistemas antioxidantes, é importante ressaltamos

a atuação da metalotioneina (MT), da glutationa reduzida (GSH) e do peróxido de hidrogênio

(H2O2) biomoléculas que foram estudadas nesta dissertação. Essas moléculas podem propiciar

o entendimento de alguns processos adaptativos das plantas de mangue, responsáveis por

conferirem ao manguezal a capacidade de sobreviver em áreas poluídas. Dessa maneira, sabe

se que a GSH e a MT possuem a capacidade de combater tanto a contaminação por metais,

quanto as espécies reativas de oxigênio (ERO) geradas por estes compostos (KNAPEN et al.,

2007; YADAV, 2010; VIANA, 2012). Já o H2O2 pode ser utilizado como indicativo do nível

de estresse oxidativo de um determinado organismo, bem como pode auxiliar no sistema de

defesa, quando em baixas concentrações (ALEXIEVA et al., 2001; QUAN et al., 2008).

Apesar da relevância ecológica dos manguezais, ainda há poucos trabalhos que

avaliaram, à nível molecular, as adaptações desenvolvidas pelas plantas de mangue para lidar

com metais, assim como as relações dos metais com a MT, a GSH e o H2O2. Diante do que foi

exposto, salienta-se que esta dissertação tem como objetivo principal averiguar se a MT, a

GSH
15

e o H2O2 poderiam auxiliar no processo adaptativo das plantas de mangue para lidarem com
teores de Zn e de Fe.

Neste contexto, salienta-se que a baía de Sepetiba, região de estudo dessa dissertação, é

uma área propícia para a realização de estudos de poluição por metais em manguezais. Isto

ocorre devido à existência de uma vasta literatura sobre metais nos mangues da região,

reunindo cerca de 30 anos de estudo (LACERDA e REZENDE, 1986); também, pelo fato de

que um dos  mangues da baía, o Saco do Engenho, possui um enorme passivo ambiental,

proveniente dos  rejeitos de mineração pela Cia Ingá, rico em metais, principalmente em Zn

(MACHADO et al., 2008).

Para este fim, escolheu-se como objeto as folhas, caules e raízes da Avicennia



schuaeriana, principal vegetal presente na biota do Saco do Engenho (área poluída). Os

resultados do Saco do Engenho serão comparados com os resultados do mangue de Itacuruçá

(área controle), que, por sua vez, é uma região salvaguardada da influência da poluição

proveniente dos rejeitos da companhia Ingá. Com relação aos elementos químicos estudados,

optou-se pelo o zinco e o ferro, pois o primeiro é o principal contaminante do Saco do

Engenho, enquanto o segundo tende a se acumular nas raízes controlando a deposição de

outros elementos  nas placas de ferro.

Desse modo, este trabalho visa contribuir com o debate científico sobre as relações da

MT, da GSH, do H2O2 e o Zn e Fe na Avicennia schaueriana. Investigações como essa são

relevantes, uma vez que podem contribuir para identificar processos adaptativos que auxiliem

na sobrevivência das plantas de mangue em área poluídas. Assim, em última instância, busca

se um melhor entendimento sobre como comunidades vegetais, como a Avicennia

schaueriana, podem suportar concentrações elevadas de metais, para, assim, embasar tomadas

de decisão  para gerenciamento de estuários poluídos.

Diante do que foi exposto, destaca-se que, no segundo capítulo deste trabalho, será

apresentado o referencial teórico pertinente a esta dissertação e ao contexto sinalizado. Para

esse fim, será apresentada uma breve descrição sobre o Fe e Zn como nutrientes para as

plantas e o que é fitorremediação e as classes de plantas fitorremediadoras. Posteriormente, há

uma

introdução sobre biomarcadores e, em seguida, uma apresentação sobre estresse oxidativo e o

peróxido de hidrogênio. Depois, serão descritos os principais tópicos relativos à

metalotioneína  e a glutationa reduzida.

O terceiro capítulo busca apresentar a metodologia utilizada neste trabalho. Nesta seção,

poderão ser verificadas a descrição do Saco do Engenho, o método utilizado para a

amostragem,
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os tratamentos anteriores às análises químicas, os procedimentos realizados para a

determinação das concentrações dos metais e dos parâmetros biológicos (glutationa reduzida,

metalotioneína e peróxido de hidrogênio) e, por fim, a descrição dos métodos estatísticos

utilizados.

Em seguida, no capítulo quatro, dar-se-á a descrição dos principais resultados obtidos

nesta dissertação. Esse capítulo se divide em três partes. A primeira se refere às principais

questões relativas aos metais analisados, tendo como ponto de vista as diferenças entre as



concentrações em um mesmo tecido para cada ponto amostral e, também, as diferenças entre

os tecidos de cada ponto amostral. Na segunda parte, apresentar-se-á, de maneira análoga aos

resultados dos metais, os resultados da GSH, da MT e do H2O2. A última parte irá mostrar os

resultados obtidos através de estatística multivariada (cluster) e, também, os resultados da

análise de correlação.

Por fim, nas considerações finais, buscou-se ressaltar os principais aspectos e resultados

encontrados no desenvolvimento deste trabalho.

1.1 Objetivos

Esse trabalho tem como objetivo principal analisar as associações entre a

metalotioneína (MT), a glutationa reduzida (GSH), o peróxido de hidrogênio (H2O2) frente à

diferentes concentrações de Fe e Zn na Avicennia schaueriana de dois mangues com níveis de

poluição distintos. Desse modo, pretende-se verificar se estes biomarcadores atuam de

maneira distintas nas A. schaueriana das áreas estudadas, representando diferentes estratégias

bioquímicas para  a sobrevivência desta planta em um mangue com maiores teores de Zn e Fe.

1.1.1 Objetivos específicos

Para alcançar esse fim, foram definidos os objetivos específicos descritos a seguir: •

Avaliar a acumulação de Fe e Zn na Aviccenia schaueriana entre as áreas estudadas,  bem

como os tecidos avaliados (folha, caule e raiz);

• Fornecer dados fisiológicos experimentais, tais como o teor de Zn nos caules e de MT,
GSH e H2O2, nos tecidos da A. schaueriana, que até essa ocasião eram inexistentes na
literatura;

• Comparar as relações entre os teores de Zn, Fe, MT, GSH e H2O2 do mangue do Saco do
Engenho (área mais poluída) com os do mangue de Itacuruçá (área menos poluída) e
entre os tecidos analisados (folha, caule e raiz).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Fitorremediação

A fitorremediação tem como objetivo a utilização de comunidades vegetais e suas

comunidades microbianas associadas para destoxificar a matriz de crescimento utilizada pelo

vegetal (ACCIOLY e SIQUEIRA, 2000), seja ela solo, sedimento e/ou água. Segundo



Cunningham et al. (1996), essa técnica possui a capacidade de atuar na remediação de tanto

compostos orgânicos quanto inorgânicos, tais como, derivados do petróleo, compostos

organoclorados, solventes, metais, agrotóxicos e elementos químicos radioativos. Além de

atuar diretamente na remediação dessas substâncias, as plantas também podem ser utilizadas

para dificultar a ação do vento, da chuva e da água na erosão dos contaminantes para outros

ambientes (ETIM, 2012).

Isto posto, a descoberta de plantas capazes de acumular excessivamente contaminantes

(hiperacumuladoras) possibilitou que a fitorremediação se tornasse uma técnica viável de

recuperação de áreas degradadas, devido a uma maior capacidade de retirar os compostos

tóxicos de ambientes contaminados (ETIM, 2012).

Na fitorremediação, visa-se idealmente a utilização de plantas que sejam

hiperacumuladoras do elemento que se pretende remediar. Segundo Sun et al. (2008) e Xavier

Ferreira (2017), há diferentes classificações para plantas hiperacumuladoras, no entanto, as

principais características comuns na maioria das definições, são:

a) Alto fator de bioconcentração: concentração de contaminante na planta dividido pela

concentração do elemento no solo/água. Essa taxa deverá ser maior que 1,0; e, b) Alto

fator de transferência/translocação: proporção entre a concentração do  contaminante na

parte aérea e a sua concentração na raiz. Essa taxa também deverá ser  superior a 1,0.

Destaca-se que, necessariamente, as plantas hiperacumuladoras precisam ser tolerantes

ao contaminante que se pretende remediar, ou seja, as plantas precisam ser capazes de

sobreviver em solos contaminados sem que estas contaminações atrapalhem seu metabolismo

ou morfologia. Entretanto, vale a pena ressaltar que nem todas as plantas hipertolerantes são

hiperacumuladoras. Entende-se que a tolerância à contaminantes não é um simples atributo

fisiológico das plantas, mas inúmeras adaptações ao nível celular e bioquímico que evitam os

efeitos tóxicos dos metais pesados (BAKER, 1981; BOYD e RAJAKARUNA, 2013). Baker
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(1981), Baker e Walker (1990) e Mganga et al. (2011) classificam ainda os indivíduos vegetais

que apresentam tolerância à contaminantes em três grupos distintos, descritos a seguir: I.

Acumuladoras: seriam aquelas cuja acumulação se concentraria na parte aérea; II. Indicadoras:

onde a absorção e transporte dos metais para a parte área é regular, de modo que a

concentração interna reflita os níveis dos contaminantes externos;

III. Exclusoras: as concentrações de contaminantes na parte aérea se mantém

constantes para diversas concentrações do elemento no solo, até um nível



crítico  de concentração no solo, a partir do qual há o transporte, sem

restrições, do  elemento para a parte área.

Considerando a hipótese de que a Avicennia schaueriana é uma espécie exclusora de

metais, entende-se que esta espécie atua, através de diversos processos fisiológicos, para

imobilizar o elemento tóxico no solo ou sedimento em volta de suas raízes, e/ou na rizosfera,

excluindo idealmente a mobilização dos elementos para a parte aérea da planta (VASSILEV et

al., 2004; PILON-SMITS, 2005; MENDEZ e MAIER, 2008). A imobilização do contaminante

na matriz pode ocorrer através da sorção, precipitação, complexação ou redução da valência do

metal.

Isto posto, destaca-se que as três espécies de planta de mangue existentes na Baia de

Sepetiba (Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana e Laguncularia racemosa) possuem a

capacidade de promover a formação de placas de ferro ao redor da superfície de suas raízes

(LACERDA et al., 1992; MACHADO et al., 2005). Esse processo ocorre devido ao fato

dessas plantas possuirem a capacidade de transportar ar dos órgãos superiores para as raízes

localizadas embaixo da terra (SCHOLANDER et al., 1955; THIBODEAU e NICKERSON,

1986 apud LACERDA et al., 1993;), o que: (i) pode modificar completamente as condições

físico-químicas do solo ao redor da rizosfera (CARLSON et al., 1983 apud LACERDA et al.

1993; NICKERSON e THIBODEAU, 1985), propiciando a formação de óxidos de ferro e (ii)

induzir a precipitação parcial de alguns metais nos sedimentos localizados na rizosfera

(MACHADO et al., 2005).

Neste contexto, alguns pesquisadores têm mostrado que a oxidação da rizosfera, com a

consequente formação de placas de ferro, e a co-precipitação de alguns metais na superfície da

raiz, são alguns dos mecanismos que podem influenciar o processo de absorção de metais por

estas plantas. Desta forma, Tanizaki (1994), apud MACHADO et al. (2005), estimou que mais

do que 60% do total da concentração de Fe, Mn e Pb e frações de Zn (25 a 62%) e de Cu (18 a
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47%) da raiz de mudas de A. schaueriana, crescendo na Baia de Sepetiba, estavam em

depósitos de placas de ferro e, portanto, não estariam biodisponíveis. Machado e

colaboradores (2005), por sua vez, encontraram indícios de que as mudas de plantas de

mangue desenvolvem processos substanciais de exclusão de metais (Fe, Mn e Zn) através da

formação de placas de ferro em raízes finas. Estes autores reportaram que cerca de 62 a 85%

da concentração de Fe nas raízes finas estavam associadas às placas de ferro e cerca de 39 a

89% para o Zn em mudas  de plantas de mangue da Baía de Sepetiba.



As características da A. schaueriana expostas acima constituem evidências que

corroboram com a hipótese de que este organismo se comportaria como excluidora de metais

e, dessa forma, não possuiria a capacidade de hiperacumular esses elementos nos órgãos

aéreos.

2.2 Biomarcadores de estresse oxidativo

Antes de apresentarmos os biomarcadores de estresse oxidativo que foram analisados

nesta dissertação, faz-se necessário conceituar, primeiramente, os temas que compõem este

tópico.

2.2.1 Biomarcadores

A concentração de metais na planta e solo não são suficientes para fornecer informações

conclusivas sobre a interação dos contaminantes com a biota. Dessa maneira, cada vez mais,

pesquisadores optam por estudos integrados com a avaliação da concentração de metais e

biomarcadores, para melhor compreender os contaminantes e seus efeitos tóxicos em

ecossistemas e organismos.

Neste contexto, Rocha (2017) definiu bioindicadores como organismos vivos que

expressam a fração biodisponível de determinado poluente presente no ambiente (ZHOU et al.,

2008; MORRISON et al., 2017; GARCÍA-SEOANE et al., 2018). Biomarcadores, por sua

vez, são todas e quaisquer substâncias ou seu produto de biotransformação, assim como

qualquer alteração bioquímica precoce, cuja determinação em nível celular, molecular,

genético, enzimático ou hormonal avalie a intensidade de exposição e/ou o risco à saúde

(WHO, 1996;  AMORIM, 2003; SAHU et al., 2011; ROCHA, 2017).

O estudo e investigação de biomacadores de poluição ambiental podem ser utilizados

para os mais diversos fins, tais como: avaliar a exposição (quantidade absorvida ou dose
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interna), analisar os efeitos de uma determinada substância em um determinado indivíduo,

averiguar a suscetibilidade individual e realizar o monitoramento biológico (AMORIM, 2003).

Independentemente para qual objetivo os biomarcadores estão sendo empregados, sua

utilização é de extrema importância nas ciências ambientais, pois são indicadores precoces da

exposição à contaminantes (MELENDEZ et al., 2012; ROCHA, 2017), possibilitando, assim,



que sejam utilizados como ferramentas para tomada de decisão e na gestão ambiental, antes

que  o nível de exposição ao poluente afete os níveis de organização ecológica superiores

(populações, comunidades e ecossistemas) (DEPLEDGE e FOSSI, 1994; ROCHA, 2017).

Dessa maneira, a utilização de biomarcadores possibilita que a poluição seja identificada sem

que tenha chegado a um nível de exposição que coloque em risco determinado nicho

ecológico,  populações, comunidades ou, até mesmo, o ecossistema.

Segundo Amorim (2003), os biomarcadores podem ser classificados em três categorias

distintas, a saber:

i) Biomarcadores de exposição: são os parâmetros biológicos que permitem relacionar a

exposição ao contaminante e a quantificação do biomarcador (AMORIM, 2003),

exposição com a estimativa da dose interna ou biodisponibilidade de contaminante ou

seus bioprodutos, apresentando indicadores de estresses generalizado ou específico de

exposição ao contaminante (RODRIGUES, 2007; ARAÚJO, 2019). São utilizados para

confirmar e avaliar a exposição individual ou de um grupo, para uma substância em

particular, estabelecendo uma ligação entre a exposição externa e a quantificação da

posição interna (NORDBERG, 2010; AITIO et al., 2007; AMORIM, 2003; IUPAC,

2004; WHO/IPCS, 1993);

ii) Biomarcadores de efeito: são os parâmetros biológicos capazes de demonstrar os efeitos

adversos ocasionados no organismo, por exemplo, a indução de mecanismos de defesa

celular (ARAÚJO, 2019; ROCHA, 2017; NORDBERG, 2010; AITIO et al., 2007;

IUPAC, 2004; WHO/IPCS, 1993);

iii) Biomarcadores de suscetibilidade: são os parâmetros biológicos que indicam processos

de resistências aos agentes tóxicos, indicando as variações das respostas ao longo do

tempo e dependem das características individuais dos organismos expostos (ROCHA,

2017; NORDBERG, 2010; AITIO et al., 2007; IUPAC, 2004; WHO/IPCS, 1993).

Isso posto, considerando apenas o que foi apresentado anteriormente, sabemos que

biomarcadores de estresse oxidativo são parâmetros biológicos que podem ser utilizados para
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avaliar a intensidade de exposição e/ou a toxicidade do estresse oxidativo em um determinado

ser vivo. Mas, afinal, o que é estresse oxidativo?

2.2.2 Estresse oxidativo



Segundo Mendes (2015), o estresse oxidativo é definido pelo desequilíbrio entre a

insuficiência das defesas antioxidantes e o acúmulo de espécies reativas ou compostos

oxidantes não radiculares no organismo (IANNITTI et al., 2012). Espécies reativas, por sua

vez, são átomos, moléculas, ou íons que apresentam um ou mais elétrons desemparelhados em

sua órbita mais externa (RIBEIRO et al., 2005; YADAV, 2010; ARAÚJO, 2019). Este fato, faz

com que essas espécies tentem, a todo momento, doar ou receber elétrons a fim de se tornarem

energeticamente mais estáveis. Já os compostos reativos não radiculares - tais como, o

peróxido de hidrogênio (H2O2) e o HOCl (ácido hipocloroso) - não possuem elétrons livres,

mas também podem reagir com outros átomos e moléculas (MAGDER, 2006; CAROCHO e

FERREIRA,  2013; MATELLI e NUNES, 2014).

De acordo com Matelli e Nunes (2014), as espécies reativas são constituídas por três

classes de compostos: (i) espécies reativas de oxigênio (EROs); (ii) espécies reativas de

enxofre (EREs); (iii) espécies reativas de nitrogênio (ERNs). Isso posto, destaca-se que esta

dissertação irá se ater apenas às espécies reativas compostas pelo oxigênio (EROs), mais

particularmente ao peróxido de hidrogênio, pois, conforme será visto ao longo desta

dissertação, essa molécula pode ser produzida a partir da presença de metais no ambiente

celular e, também, pelo fato de que a mesma pode ser utilizada em plantas como

biomarcadora do estresse oxidativo.

Conforme apresentado por Silva e Gonçalves (2010) e Araújo (2019), as EROs são

formadas a partir da redução do oxigênio, que pode resultar na formação de: • Radical

hidroxila (OH●): formado pela fissão homóloga da ligação O-O da molécula de  H2O2, pela

reação do H2O2 com o íon ferroso (Fe2+), conhecida como A Reação de  Fenton, e também

pela interação do H2O2 com o radical superóxido (Reação de Haber Weiss) (ANDRADE

JÚNIOR et al., 2005). É considerada a espécie de maior potencial  reativo, tendendo a reagir

nas proximidades do local onde foi gerado.

• Oxigênio singleto (1O2): Considerada a segunda espécie mais reativa, pode se difundir

para locais distantes de sua origem.

• Radical superóxido (O2
-●): formado a partir da redução do O2 com um elétron

(HALLIWELL e GUTTERIDGE, 1985). É instável e é um agente moderadamente
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reativo e incapaz de causar peroxidação lipídica, no entanto, sua maior toxicidade se dá

devido ao fato de que pode produzir outras espécies reativas mais tóxicas

(OLSZEWER, 1995). Jing et al. (2015) relataram que este ânion pode ser reduzido em



peróxido de hidrogênio ou no radical hidroxila, via sucessivas reduções do oxigênio

através de  reações químicas ou enzimáticas (ASADA, 1999; APEL e HIRT, 2004).

• Radical peroxila (HO2
●): formado a partir da protonação do radical superóxido. É

considera uma espécie mais reativa que o superóxido.

• Peróxido de hidrogênio (H2O2): formado pela redução de dois elétrons de oxigênio ou

através da dismutação do radical superóxido. Esta espécie é considerada um composto

mensageiro, pois possuí meia vida longa e, devido ao seu pequeno tamanho, é capaz de

atravessar camadas lipídicas e membranas celulares (CHEESEMAN, 2007; MA et al.,

2013). Além disso, é mais estável que o radical hidroxila e moderadamente reativa, no

entanto, participa de reações que podem originar o radical hidroxila (FERREIRA e

MATSUBARA, 1997; COMHAIR e ERZURUM, 2002).

2.2.2.1 Indução de espécies reativas de oxigênio (EROs) em plantas

A literatura tem apresentado diversos fatores (bióticos ou abióticos) capazes de levar à

produção de EROs em plantas e, possivelmente, induzir o estresse oxidativo no ambiente

celular (DAT et al., 2000 apud QUAN et al., 2008). Alta salinidade, alta intensidade luminosa,

baixas e altas temperaturas, exposição à metais e à seca são alguns dos fatores abióticos

capazes de induzir a produção de EROs em plantas (JITHESH et al., 2006; KEUNEN et al.,

2011; CHINNUSAMY et al., 2010; MILLER et al., 2010; KAVITHA et al., 2010;

ZAGORCHEV et al., 2013). Por outro lado, patógenos, elicitores1e ferimentos são alguns

exemplos dos fatores  bióticos (HUNG et al., 2005).

Como pode ser observado, fatores abióticos comuns às áreas de manguezais – tais

como, salinidade, alta temperatura e intensidade luminosa – são capazes de induzir à produção

de EROs e, possivelmente, levar ao estresse oxidativo. No entanto, além desses fatores, os

EROs podem ser encontrados naturalmente em organismos aeróbicos (MA et al., 2013), sendo

produzidos como subprodutos do metabolismo celular nas plantas (KAVITHA et al., 2008).

Alguns autores têm apontado que cerca de 1 a 5% do O2 consumido pelas plantas induzem à

1 Substância de ocorrência natural ou sintética, que induzem à resposta das plantas com o objetivo de compor as
defesas do organismo (DIAS e RANGEL, 2007).
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produção de EROs em diversos compartimentos celulares (MOLLER, 2001 apud MA et al.,

2013; BHATTACHARJEE, 2005 apud QUAN et al., 2008).



Dessa maneira, a fotossíntese é um dos processos metabólicos das plantas que

inevitavelmente leva à produção de EROs através das reações de transporte de elétrons

(JITHESH et al., 2006) na mitocôndria ou cloroplasto (WISE e NAYLOR, 1987; ELSTNER,

1991 apud HUNG et al., 2005). Segundo Ma et al. (2013), quando a planta é exposta à luz, há

a produção de H2O2 nos cloroplastos, através da Reação de Mehler, e também no transporte de

elétrons no peroxissomos. Além disso, o autor aponta que, na ausência de luz, a

fotorrespiração nas mitocôndrias parece ser o principal produtor de EROs em plantas (NEILL

et al., 2002b;  FOYER, 2003).

Com relação à indução pelos fatores abióticos, o envolvimento dos metais e do

peróxido de hidrogênio na reação de Fenton e Haber-Weiss, merece ser destacado, pois os

metais e o peróxido de hidrogênio, ambos objetos de estudo dessa dissertação, desempenham

um papel  fundamental neste processo.

Quando comparada com as outras espécies, o H2O2 é considerado uma espécie

molecular de baixa reatividade direta (COLLIN, 2019), ou seja, baixa capacidade dela própria

causar danos à alguma estrutura celular. Dessa forma, sua maior causa de preocupação consiste

em sua capacidade de dar origem à EROs altamente reativos, como, por exemplo, dar origem

ao radical hidroxila (KEHRER, 2000; COLLIN, 2019). Entre as EROs, Collin (2019)

considerou que o radical hidroxila seria o equivalente a uma bomba nuclear, quando

comparada ao superóxido e o peróxido de hidrogênio. Sendo que os dois últimos, reagem

diretamente apenas com alguns alvos (por exemplo, SOD e catalase). No entanto, estas duas

últimas moléculas possuem efeitos deletérios fortes, pois: (i) possuem a capacidade de reagir

na reação de Fenton e Haber-Weiss, que levam à produção da radical hidroxila; (ii) a falta de

reatividade direta, possibilita que estes compostos se espalhem além das áreas de grandes

concentrações de  metais. (COLLIN, 2019).

Segundo Haber e Weiss (1934), o peróxido de hidrogênio em conjunto com o

superóxido poderiam originar o radical hidroxila (OH●) através da reação apresentada na

Equação 1.

Equação 1: Equação de Haber-Weiss. Retirado de Sharpe et al. (2003).
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No entanto, descobriu-se, posteriormente, que tal reação é extremamente lenta - com

uma taxa de reação de 3.0 M-1s-1em pH neutro - não sendo uma fonte biológica importante da

radical hidroxila (SHARPE et al., 2003; HAUSER-DAVIS e LAVRADAS, 2018). Porém, o

ferro e outros metais2– tais como cobre, zinco e alumínio (DAS et al., 2014) - podem agir



como catalizadores dessa reação, propiciando condições para a formação de seus produtos

mais rapidamente, conforme equação de Fenton apresentada na Equação 2 (SHARPE et al.,

2003).

Equação 2: Equação de Fenton. Retirado de Sharpe et al. (2003).

A reação de Fenton (Equação 2) ocorre na presença de íons metálicos, em que o ferro

II (Fe2+) reduz o H2O2 no radical hidroxila e, também, produz o ferro III (Fe3+), levando à

oxidação do organismo (HAUSER-DAVIS e LAVRADAS, 2018; COLLIN, 2019). Isso posto,

segundo Kehrer (2000), a equação de Fenton e Haber-Weiss, catalisada pelo ferro, é

considerada como um dos principais mecanismos pelo qual há a geração do radical hidroxila

em sistemas biológicos (LIOCHEV, 1999), sendo esta molécula considerada como um

contribuidor pertinente aos danos oxidativos causados a biomoléculas, incluindo lipídios,

proteínas e DNA (COLLIN, 2019).

2.2.2.2 Consequências do estresse oxidativo

A literatura tem apresentado as consequências geradas pelo estresse oxidativo em dois

cenários distintos: primeiro, quando há altas concentrações de EROs; segundo, quando há

baixas concentrações destas espécies.

Devido ao fato de possuírem alta afinidade com membranas lipídicas, proteínas e até

mesmo com o DNA (HUNG et al., 2005), quando em excesso no organismo, as EROs podem

causar à nível celular e ou molecular: à peroxidação lipídica3, causando danos reparáveis ou

não a estes compostos; danos à enzimas, membrana celular, proteínas, aminoácidos, DNA;

morte celular por apoptose, necrose ou ambos; à desativação da fotossíntese I e II; inibição da

produção de adenosina trifosfato (ATP) (JAKOB e HEBER, 1996 apud JING et al., 2015;

2 Quando outro metal de transição, que não o ferro, catalisa a reação de Fenton, denomina-se a reação como
“reação  tipo Fenton” (do inglês “Fenton-like reaction”). (AGUIAR et al., 2007; COLLIN, 2019). 3 Reação de um
radical livre com um ácido graxo polinsaturado através de um processo dividido em três etapas:  (i) iniciação; (ii)
propagação e (iii) terminação (ARAUJO, 2019).
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MACFARLANC, 2003 apud BITEUR et al., 2011; HALLIWELL, 2006; QUAN et al., 2008;

YADAV, 2010; ARAUJO, 2019). Segundo Ma et al. (2013), o excesso de EROs pode causar a



ruptura de uma fita de DNA por modificação no açúcar desoxirribose ou nas bases de purina e

pirimidina (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 1985). O dano ao DNA leva à redução da síntese

de proteínas, e isso contribui para a destruição da membrana celular e danos às proteínas

fotossintéticas (BRITT, 1996). EROS pode oxidar cisteína, tirosina, triptofano, histamina e

metionina (MOLLER et al., 2007). A maioria das reações de oxidação de proteínas é

irreversível (GHEZZI e BONETTO, 2003) e apenas algumas delas, algumas que envolvem

aminoácidos contendo enxofre, são reversíveis (KUKREJA et al., 2005; MA et al., 2013).

Quando não combatidas com sucesso pelo sistema antioxidante, estas consequências

podem afetar negativamente a fisiologia, morfologia, crescimento e o desenvolvimento de

plantas, inclusive levando a perdas consideráveis na produtividade de diversas plantações

(HUNG et al., 2005; KAVITHA et al., 2010).

No segundo cenário, baixas concentrações de espécies reativas, algumas EROs,

principalmente o H2O2, podem atuar a fim de manter atividades metabólicas de rotina

(HALLIWELL, 2006), de induzir o sistema de defesa celular (ARAUJO, 2019), atuar como

molécula sinalizadora e reguladora da expressão de alguns genes em células (QUAN et al.,

2008). Algumas dessa funções, mediadas pelo peróxido de hidrogênio serão apresentas com

detalhes adicionais na Seção 2.3.2.

2.2.2.3 Sistemas de defesa antioxidante

Conforme apresentado na Seção 2.2.2.1., há diversos fatores (biótico ou abióticos)

cotidianos capazes de induzirem a produção de espécies reativas em plantas. A fim de lidar

com as consequências da exposição quase que diária a estes fatores, as plantas desenvolveram

sistemas regulatórios complexos que combatem as espécies reativas e, consequentemente, o

estresse oxidativo (QUAN et al., 2008). Esses sistemas regulatórios de combate ao estresse

oxidativo, são denominados como sistemas antioxidantes, que, por sua vez, é todo e qualquer

composto capaz de combater e ou complexar EROs sem gerar um radical destrutivo (ROSE e

BODE, 1993 apud NOCTOR e FOYER, 1998; NISHIKIMI e YAGI, 1996).

Destaca-se que os sistemas antioxidantes das plantas foram desenvolvidos ao longo de

sua evolução como ser (HUNG et al., 2005), a fim de garantir que o quantitativo de espécies

reativas estivesse em condições normais de equilíbrio, ou seja, sem causar efeitos deletérios

graves ao organismo. Esse fato auxiliou também para que as plantas conseguissem se adaptar
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aos fatores bióticos e abióticos – tais como, seca, alta e baixas temperaturas, salinidade, feridas



- geradores de espécies reativas.

Desse modo, segundo Luzia e Jorge (2009) e Del Ré e Jorge (2012), os mecanismos

antioxidantes das plantas podem ser classificados quanto ao seu modo de ação (primário ou

secundário) ou quanto a sua composição (não enzimáticos ou enzimáticos). Os modos de ação

primários são os processos que atuam bloqueando a cadeia da reação, doando elétrons ou

prótons às espécies reativas. Já os secundários retardam as reações de auto-oxidação,

desativando as espécies reativas ou gerando espécies não radicais através de complexação com

metais, sequestro de oxigênio, decomposição de hidroperóxidos (LUZIA e JORGE, 2009).

Quanto aos sistemas antioxidantes não-enzimáticos, considerando as espécies reativas

de oxigênio, têm-se que são aqueles que, geralmente, apresentam baixo peso molecular, por

exemplo, ácido ascórbico (AsA), glutationa reduzida (GSH) ou oxidada (GSSH), caratenóide e

vitamina E (WINGSLE e HALLGREN, 1993 apud QUAN et al., 2008; PENG et al., 2015;

KUREK et al., 2019).

Dentre os exemplos não-enzimáticos, parece que há consenso de que o ácido ascórbico

(AsA) e a glutationa reduzida (GSH) são substâncias chaves na eliminação de EROs,

principalmente de H2O2, no ambiente celular (HUNG et al., 2005). Informações adicionais

sobre essas duas substâncias (GSH e Asa) serão apresentadas na Seção 2.5.3.

No que tange aos sistemas e processos antioxidantes enzimáticos, salienta-se as

enzimas  superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), peroxidase (POX), ascorbato

peroxidase (APX), glutationa peroxidase (GPx), glutationa redutase (GR) e

glutationa-S-transferase (GST).  (ZHANG et al., 1995; LEE e LEE, 2000; HUNG et al., 2005;

JITHESH et al., 2006; QUAN et  al., 2008; ARAUJO, 2019).

Segundo JITHESH et al. (2016), a SOD é uma das primeiras linhas de defesa contra
EROs, tendo a capacidade de catalisar a desmutação do radical superóxido em H2O2, que é
decomposto em água pela ação da POD e CAT, evitando a acumulação de O2- e do peróxido de
hidrogênio (LIU et al., 2002).

Por fim, após apresentação dos principais conceitos que envolvem biomarcadores e o

estresse oxidativo, ressalta-se que nesta dissertação foram estudados três biomarcadores de

estresse oxidativo. Um dos compostos analisados, o peróxido de hidrogênio (Seção 2.3), pode

dar evidências do nível de estresse oxidativo que a planta se encontra (ALEXIEVA et al.,

2001). Os outros dois biomarcadores, a metalotioneína (Seção 2.4) e a glutationa reduzida

(Seção 2.5), possuem a capacidade de combater tanto a contaminação por metais, quanto as

espécies reativas
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geradas por esta contaminação. Dessa maneira, o entendimento em conjunto desses

biomarcadores com a acumulação pode auxiliar no esclarecimento quanto aos mecanismos de

tolerância ao estresse da Avicennia schaueriana, sendo esse conhecimento fundamental para

auxiliar na tomada de decisão para recuperação de áreas de mangues poluídas com a utilização

de espécies de mangue.

2.3 Peróxido de Hidrogênio (H2O2)

Já é bem difundido, no meio externo ao acadêmico, os quão danosos às espécies reativas

de oxigênio podem ser aos mais diversos organismos, incluindo aos seres humanos. Porém, a

sociedade possuí pouco conhecimento sobre o fato de que, quando em baixas concentrações,

algumas das EROs - como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio – podem induzir processos

benéficos aos organismos.

Neste contexto, a literatura pertinente tem atribuído um comportamento dual ao H2O2 no

ambiente celular, pois, quando em altas concentrações, este ERO é um forte oxidante4que pode

causar danos às células. Já em baixas concentrações, esta molécula pode atuar como molécula

sinalizadora, atuando em diversos sistemas de resgate, defesa e resistência em plantas

(MITTLER et al., 2004; QUAN et al., 2008).

Dessa maneira, dentre as EROs existentes, a literatura tem apontado que o H2O2 parece

ser a espécie que mais se adapta a esta dualidade, ou seja, possuí a habilidade de,

indiretamente, se comportar ora como agente oxidante e ora ativando processos de defesa no

ambiente celular. Isso ocorre pois, quando comparada às outras moléculas, o H2O2 é altamente

estável, possuí  uma meia vida longa e, devido ao seu pequeno tamanho, é capaz de atravessar

membranas  celulares com facilidade (HUANG et al., 2002, NEILL et al., 2002b, YANG e

POOVAJAH,  2002 apud QUAN et al., 2008; HUNG et al., 2005; ARAÚJO, 2019). Estas

características  combinadas possibilitam que tal molécula percorra grandes distâncias dentro

dos organismos  (ARAÚJO, 2019) e, deste modo, tenha mais facilidade e uma maior

abrangência espacial para atuar como agentes sinalizadores.

4Apesar de não ser considerado um radical livre verdadeiro, pois não apresenta elétrons desemparelhados em sua
última camada, o peróxido de hidrogênio pode causar diversos riscos ao ambiente celular, pois auxilia na
formação da hidroxila, inativa enzimas e induz danos às moléculas de DNA e proteínas e pode acarretar na
peroxidação  lipídica (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 1989 apud NEILL et al., 2002; ARAÚJO, 2019).
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2.3.1 Indução de peróxido de hidrogênio (H2O2)

Segundo QUAN et al. (2008), o H2O2 é um subproduto do metabolismo celular e, em

plantas, é produzido principalmente nas mitocôndrias, cloroplastos, peroxissomos5e

glicossomos, na membrana plasmática e na parede celular. O peróxido de hidrogênio pode ser

gerado, também, via superóxido, durante processos de transporte de elétrons, tais como

fotossíntese e respiração mitocondrial.

Segundo à literatura pertinente, a produção desta substância via transporte de elétrons

pode ser incentivada devido à fatores abióticos e bióticos (para exemplos de tais fatores, rever

a Seção 2.2.2.1) (NEILL et al., 2002a; ZAGORCHEV et al., 2013). Por fim, conforme

apresentado anteriormente, os metais podem induzir a transformação do peróxido de

hidrogênio  em hidroxila através da reação de Fenton e Haber-Weiss.

2.3.2 Peróxido de hidrogênio um agente sinalizador (H2O2)

Já é bem estabelecido na literatura que, quando em baixas concentrações, o peróxido de

hidrogênio é uma molécula chave que atua em reações de sinalização em cadeias que podem

estar envolvidas na resistência, na sinalização hormonal e na adaptação das plantas às

mudanças no ambiente (NEILL et al., 2002b; QUAN et al., 2008). Além disso, sabe-se que o

H2O2 é uma molécula sinalizadora intracelular que, geralmente, trabalha com outras moléculas

para controlar uma variedade de processos nas plantas, que incluem mecanismos de defesa e

de resistência, processos bioquímicos e fisiológicos e a expressão de genes nas células e nas

plantas (NEILL et al., 2002a).

Segundo Hung et al. (2005), acredita-se que o H2O2 pode interagir com os resíduos das

cisteínas em proteínas, alterando a composição e a atividade de proteínas e, em seguida,

iniciando uma resposta celular. Dessa maneira, Ma et al. (2013), relatou que as reações de

modificação rápida e reversível de uma proteína parecem ser um candidato ideal para um

evento de sinalização, por exemplo, a cisteína reage apenas com H2O2 (MOLLER et al.,

2007), que: (i) dá origem a diferentes produtos modificados, resultando na ativação de

diferentes conjuntos de genes (APEL e HIRT, 2004); (ii) a oxidação de resíduos tiol da

desfosforilação da tirosina permeia o evento de sinalização, a fim de evitar a morte celular

programada causada por estresse  severo (HUNG et al., 2007).

5 Peroxissomos são componentes subcelulares com um metabolismo essencialmente oxidativo, que pode produzir



radicais superóxidos como consequência de seu metabolismo (QUAN et al., 2008).
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Nesse contexto, destaca-se que, com relação aos mecanismos de defesa e resistências das

plantas induzidos pela sinalização do H2O2, tem-se que esta molécula pode mediar: • Indução

de enzimas antioxidantes que modulam a produção de H2O2 (NEILL et  al., 2002b);

• As interações entre plantas e patógenos, pois a produção de H2O2 pode matar o

patógeno diretamente ou induzir genes de defesas para limitar os danos causados

por um micróbio, elicitores ou hormônios (WOJTASZEK, 1997; MITTLER et

al., 1999; OROZCO-CARDENAS et al., 2001; KACHROO et al., 2003; HUNG

et al., 2005; CHEESEMAN, 2006);

• Respostas que reforçam a parede celular de plantas (lignificação, reticulação de

proteínas da parede celular) (QUAN et al., 2008);

• Respostas que possibilitem a aquisição de resistência sistêmica (CHEN et al.,

1993; CHEESEMAN, 2006) à estresses abióticos e bióticos (DEMPSEEY e

KLESSIG, 1995 apud QUAN et al., 2008; DESIKAN et al., 2003);

• A expressão de genes potencialmente envolvidos na produção de peróxido de

hidrogênio, tal como os genes responsáveis pela produção NADPH oxidase

(DESIKAN et al., 1998), e também na produção de proteínas codificadoras

envolvidas na sua degradação. Estes fatos demonstram que é um mecanismo

complexo de regulação do status oxidativo da célula. (NEILL et al., 2002a).

As sinalizações do peróxido de hidrogênio nas plantas podem desencadear processos

fisiológicos e biológicos que mediam diversos processos, a saber:

• Morte celular programada (LEVINE et al., 1994 e 1996; DESIKAN et al., 1998;

MITTLER, 2002; NEILL et al. 2002a; HUNG et al., 2005; QUAN et al., 2008;

MA et al., 2013);

• Fechamento e abertura dos estômatos frente à presença de ácido abscísico (ABA)

e elicitores (McAINSH et al., 1996; ALLAN; FLUHR, 1997; LEE et al., 1999;

GUAN et al., 2000; PEI et al., 2000; NEILL et al. 2002b; CHEN e GALLIE,

2004; HUNG et al., 2005; BRIGHT et al., 2006; CHEESEMAN, 2006; QUAN

et al., 2008);

• Senescência. Tem sido demonstrado que há mais acumulação de H2O2 em folhas

velhas do que em novas (BHATTACHARJEE, 2005, PENG et al., 2005 apud
QUAN et al., 2008;);
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• Resposta à ferimentos mecânicos (OROZCO-CARDENAS et al., 2001; HUNG et

al., 2005);

• Fotorrespiração e fotossíntese (NOCTOR e FOYER, 1998; QUAN et al., 2008); •

Produção de proteínas de transcrição responsáveis pelo metabolismo energético,

destinação, transporte, produção e transcrição de proteínas, organização,  biogênese e

defesa celular (SUZUKI et al., 1999; DESIKAN et al., 2001;  MITTLER et al.,

2004; HUNG et al., 2005; QUAN et al., 2008);

• Podem ser envolvidos em uma rede sistêmica de sinalização, que incluem as ações

de algumas moléculas, tais como, Ca2+, ácido salicílico (SA), ácido jasmônico

(JA), etileno, óxido nítrico (NO) em plantas, proteína fosfatase e kinase

(GUNDLACH et al., 1992; DEMPSEY e KLESSIG, 1995; DESIKAN et al.,

2004; LIU et al., 2004; WENDEHENNE et al. 2004; CHENG e SONG, 2006;

QUAN et al., 2008).

Conforme apresentado ao longo da Seção 2.2.2, o peróxido de hidrogênio apresenta

diversas funções nos mais diversos organismos, dentre delas, esta molécula pode ser utilizada

como um biomarcador de espécies reativas de oxigênio (ALEXIEVA et al., 2001). Desse

modo, a literatura tem investigado seu uso como indicador inicial da resposta do organismo

contra os possíveis efeitos deletérios do estresse oxidativo causado por metais

(HAUSER-DAVIS e

LAVRADAS, 2018).

2.4 Metalotioneína (MT)

A metalotioneína (MT) foi primeiramente descrita por Margoshes e Valle (1957), que a

identificaram no córtex renal de equinos que se encontravam contaminados por cádmio (Cd).

Ainda neste estudo, os autores relataram que esta proteína se encontrava associada a este

elemento (Cd) e, com isso, identificaram o único composto biológico conhecido por conter

naturalmente Cd (INÁCIO, 2006). No entanto, foi apenas em 1960 que a proteína em questão

foi isolada por Kagi e Vallee (1960) e designada pelo termo que atualmente à conhecemos

(MT) (VIANA, 2012).

Desde sua descoberta, a metalotioneína tem sido amplamente estudada, por sua



propriedade peculiar de ligação a um número variado de íons metálicos de transição, essenciais

e não essenciais (KÄGI e SCHAFFER, 1988; ROESIJADI, 1996; FISCHER e DAVIE, 1998;
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PALMITER, 1998; IOACHIM et al., 1999; CARVALHO et al., 2004; VERGANI et al., 2007;

COIMBRA, 2008). Esta particularidade desencadeou um interesse muito grande nesta

macromolécula, pois a presença de diversos metais em sua estrutura poderia estar associada a

diversas funções nos sistemas biológicos (NORDBERG et al., 1979; INÁCIO, 2016).

Diante disso, ressalta-se que as metalotioneínas (MTs) são proteínas termo resistentes

(HAUSER-DAVIS e LAVRADAS 2018) geralmente citosólicas (intracelulares) com baixo

peso molecular, aproximadamente 6 a 7 KDa6(REN et al., 2006; THIRUMOORTH et al.,

2006), composta por 61 ou 62 aminoácidos, dependendo do tecido de origem, dos quais 20 são

resíduos de cisteína (cys - Aminoácido de fórmula básica C3H7NO2S). Esses resíduos

representam cerca de 23 a 33% da quantidade total de aminoácidos presentes nas MTs

(JÚNIOR, 2004). A Cys é um aminoácido polar neutro, que possui um grupo tiol (-SH) na sua

cadeia lateral, que realiza ligações com os metais (COIMBRA, 2006), restringindo sua

biodisponibilidade (LINDE et al., 1999; NICHOLSON e LAM, 2005; MONSERRAT et al.,

2007; VIARENGO et al., 2007 apud HAUSER-DAVIS; LAVRADAS 2018; FREIRE et al.,

2008). Os grupos sulfidrílicos da MT são capazes de se ligarem a uma gama de metais,

contudo, a maior parte dos íons metálicos das famílias I-B e II-B da tabela periódica são

conhecidos por  se ligarem aos grupos cisteínas-SH.

O termo metalotioneína faz referência à alta quantidade de resíduos de cisteína

contendo enxofre e metais, ambos na ordem de 10% (w/w). A característica comum de todas

as MTs é a ocorrência de sequência de tripeptídeos Cys-X-Cys, em que X representa um

aminoácido  diferente de cisteína (NORDBERG, 1998; ARIAS e SANTOS, 2008).

Segundo Stennard et al. (1994), as MTs têm sido classificadas em quatro categorias

diferentes (MT-I, MT-II, MT-III e MT-IV), com múltiplas isoformas em cada classe

(THIRUMOORTHY et al., 2007) e sendo cada uma codificada por um gene distinto

(STENNARD et al., 1994).

As MT-I são normalmente encontradas em alguns invertebrados, como nematóides e

moluscos, e em muitos vertebrados (RODRIGUES, 2007), onde se expressam praticamente em

todos os órgãos (ANDREWS et al, 1984; NARTEY et al., 1987; PALMITER, 1998), enquanto

a MT-II é encontrada também em plantas e fungos (ARIAS e SANTOS, 2008). As MTs da

Classe II diferem da Classe I em relação à posição dos resíduos de cisteína e são tipicamente

encontradas em ouriço do mar, trigo, levedura e alguns procariotos. A Classe III consiste de



6 Kilodaltons (KDa) é uma unidade de medida usualmente utilizada para expressar a massa de partículas atômicas.
um dalton é definido como sendo equivalente à 1/12 da massa de um átomo de carbono em seu estado
fundamental  (menor nível de energia).
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polipeptídeos metal-tiolato atípicos, como as fitoquelatinas (PCs), presentes em plantas

(KOJIMA, 1991; CHAN et al., 2002). A Classe IV restringe-se a alguns tecidos epitéliais

estratificados (HAQ et al., 2003), tais como o tecido epitelial encontrado na pele, língua e na

parte superior do trato alimentar de mamíferos (CHAN et al., 2002; RODRIGUES, 2007)

Já nas plantas, a MT-I são mais expressadas nas raízes do que nas folhas, enquanto o

contrário é observado na MT-II. A MT-III, por sua vez, são mais produzidas em frutas

maduras ou em folhas e, por último a MT-IV tende a ser restrita às sementes em

desenvolvimentos  (COBBET e GOLDSBROUGH, 2002; GUO et al., 2003).

No que tange às diferentes isoformas da metalotionéina, além delas terem sido

documentadas em diferentes seres, como plantas, humanos, bactérias, fungos, peixes e em

outros animais, elas não respondem igualmente aos diferentes metais, conforme discutido por

Schmitt et al. (2007). Já Coimbra (2008) relata que nem todas as isoformas estão presentes em

todos os organismos, exemplificando que duas isoformas da MT são encontradas nas espécies

de peixe Chionomadraco hamatos e Cyprinus carpio, enquanto apenas uma isoforma foi

documentada em Carassus auratus (REN et al., 2006).

Ainda de acordo com Coimbra (2008), as MTs podem ser encontradas não associadas a

metais, quando então é denominada Apo-MT. No entanto, sua forma mais comum é a

associada a metais (DUNCAN e STILLMAN, 2006). Neste último caso, os aminoácidos desta

proteína formam dois domínios globulares na forma de halter, conforme pode ser visualizado

na Figura 1, sendo eles denominados (i) domínio alfa na região carboxiterminal; e (ii)

domínio beta na  região aminoterminal.



Figura 1:
Representação estrutural da molécula de metalotioneína, retirado de  Coimbra

(2008) que, por sua vez, adaptou de Fischer e Davie (1998).
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Geralmente, as MTs se ligam à 7 íons de metais divalentes, através dos grupos metalo

sulfídricos (COIMBRA, 2008; MELENDEZ et al., 2012, MOTTA, 2013 apud HAUSER

DAVIS e LAVRADAS 2018), cuja ordem de afinidade obedece à seguinte hierarquia Cd > Pb

> Cu > Hg > Zn > Ag > Ni > Co (WAALKES et al., 1984 apud HAUSER-DAVIS;

LAVRADAS, 2018). A estrutura final desta molécula irá depender da ligação dos metais, do

número de metais ligados à proteína e preferência de coordenação do metal (OTVOS et al.,

1993; ARIAS e SANTOS, 2008). Destaca-se ainda que, segundo Klaassen e colaboradores

(1994), a degradação da MT depende da liberação dos metais a ela ligados, sendo a forma apo

MT mais rapidamente degradada do que as formas associadas a íons metálicos.

2.4.1 Indução da Metalotioneína (MT)

Com relação a biosíntese desse biomarcador, a literatura descreve diversos processos e

agentes capazes de incentivar a indução da metalotioneína, incluindo: (i) resposta específica de

exposição a metais como o cobre, zinco (KLAASSEN et al., 1994; MARET, 2000; KOURY e

DONANGELO, 2003; MAFRA e COZZOLINO, 2004), cádmio e mercúrio (PISCATOR,

1964 apud INÁCIO, 2006; ENGEL e ROESIJADI, 1987; VIARENGO et al., 1997; MARET,

2000;  KOURY e DONANGELO, 2003; MAFRA e COZZOLINO, 2004); (ii) espécies

reativas; (iii)  hormônios (glucagon, glicorticóides, catecolaminas, glucagon); (iv) fatores de

crescimento, e; (v) agentes promotores de tumores (DAVIS e COUSINS, 2000; VERGANI et



al., 2007 apud COIMBRA, 2008; WU et al., 2007; ARIAS e SANTOS, 2008; VIANA, 2012).

Destaca-se que a expressão do gene da MT-1 e MT-2 é controlada a nível de transcrição

– que são os processos de indução mais estudados, enquanto em humanos a expressão de MT 3

e MT-4 está normalmente restrita ao sistema nervoso central (SNC) e tecidos que contenham

epitélio escamoso estratificado (CHERIAN et al., 2003). Além disso, os genes da MT podem

estar localizados em diferentes cromossomos nos mais distintos organismos (SUTHERLAND

et al., 1990 apud ARIAS e SANTOS, 2008; WEST et al., 1990). Isso posto, a Figura 2

apresenta os processos transcricionais mais importantes que fomentam a produção da

metalotioneína através da transcrição.
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Figura 2:
Regulação transcricional dos genes da MT (ARIAS e SANTOS, 2008).  MP:

proteína reguladora de metais (por exemplo, metalotioneína). Zn: Zinco. Me:
metais. ARE: elemento de resposta antioxidante. E box: elemento cis associado ao

fator regulatório upstream. MTF-1: fator de transcrição por metais.

De maneira geral, a expressão do gene de MT pela transcrição, pode ser alcançado

após a ativação dos genes associados a (RODRIGUES, 2007; COIMBRA 2008; ARIAS e

SANTOS,  2008):

(i) Elementos regulatórios de metais (MRE – metal regulatory elements): a presença

de alguns metais ativa uma série de reações sequenciais de sinalização celular

que atuam na MTF-1 (uma proteína que necessita de altos níveis de Zn para

sua ligação ao DNA (WESTIN e SCHAFFNER, 1988) para que esta última

possa ativar os MRE no DNA;

(ii) Elementos de resposta antioxidante (ARE – antioxidant response elements): o



stress oxidativo, gerado por metais ou outras espécies reativas, pode ativar o

agente ARE pela estimulação de sequências específicas conhecidas como

MTFL (Major Late Transcription Factor, ou Fator Principal de Transcrição

Tardia);

(iii) Regiões do tipo GC Box e sequências realçadoras basais: são responsivas à

ligação de proteínas ativadoras 1 e 2;

(iv) Elementos de resposta à glicocorticoides (GRE – Glucocorticoid Response

Elements): há nos genes da MT elementos de resposta a glicocorticoides, que

também são responsivos a citocinas.
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2.4.2 Função da Metalotioneína (MT)

A principal função da MT está associada à manutenção do equilíbrio (homeostase) de

metais (KNAPEN et al., 2007), por exemplo o Zn e Cu, sendo considerada uma das principais

proteínas na regulação da biosdisponibilidade de Zn, recebendo e doando zinco a outros

componentes celulares (SUHY et al., 1999; CHERIAN et al., 2003; VIANA, 2012).

No que diz respeito à homeostase celular, as iterações da metalotioneína com alguns  dos

metais, essenciais ou não, se baseiam em dois comportamentos principais, são eles:  (i) Agente

quelante de íons metálicos: os íons metálicos se ligam aos tióis da MT,  presente nos resíduos

de cisteínas, impedindo que o íon gere alguma ação tóxica  ou algum dano celular (HUANG e

WANG, 2009 e 2010);

(ii) Destoxificação de metais: este processo consiste na remoção dos metais, tais como

o Cd e Hg, que se encontram associados a estruturas celulares ou moléculas

que não possuem tioneínas em suas estruturas. Desse modo, há uma

destoxificação de uma estrutura que se encontrava reversivelmente danificada

pela ligação inapropriada ao metal (VIARENGO et al., 2000). Por esse

processo, a MT atua como agente protetor das células (HAMER, 1986;

NORDBERG e NORDBERG, 2000; CHERIAN et al., 2003).

Cabe ressaltar que, conforme exposto anteriormente, a presença de íons metálicos

livres no citoplasma, bem como associado a organelas celulares, possui a capacidade de

fomentar significativamente a indução da produção de metalotioneína (HE e MA, 2009; HAQ

et al., 2003). Esse fato evidencia a importância da metalotioneína na homeostase de elementos

metálicos, assim como agente de proteção celular e quelante. Alguns autores têm sugeridos



que os efeitos tóxicos do Cd e Hg ocorrem somente quando a capacidade de ligação das MTs

é excedida (INÁCIO, 2006), no entanto, conforme veremos em outros tópicos, há outras

proteínas  que podem atuar na proteção celular à presença de íons metálicos.

Além disso, conforme apresentado por Viana (2012), também tem sido atribuída à MT a

habilidade de capturar espécies reativas de oxigênio7(VIARENGO et al., 1999; MILES et  al.,

2000; SAMSON et al., 2001; KNAPEN et al., 2007; WERNER et al., 2008) - tais como H2O2,

hidroxilas (OH), superóxido (O2) e óxido nítrico – e também de atuarem na proteção

7 Segundo Coimbra (2008, p.25), “acredita-se que a MT, quando exposta a ambiente celular oxidante, libera os
átomos aos quais está ligada, como o zinco, e forme pontes dissulfeto intramoleculares, diminuindo o dano
potencial das espécies reativas livres carregadas negativamente (ROMERO-ISART e VASAK, 2002)”.
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contra raios ultravioletas (THYSS et al., 2005) e drogas anticâncer (CHAN et al., 2002). Esse

fato auxilia na proteção da célula contra danos provenientes do estresse oxidativo, oxidação e

entre outros fatores (CHERIAN, et al., 2003; THEOCHARIS et al., 2004).

2.5 Glutationa reduzida (GSH)

A glutationa é um tripeptídeo (cisteína, glicina e ácido glutâmico) que apresenta

enxofre reduzido em sua molécula. A sua forma reduzida, (GSH) é reconhecida como um

forte antioxidante solúvel em água e considerada o único tiol não proteico em espécies

aeróbias (VASCONCELOS et al., 2007; COGO et al., 2009; YADAV, 2010;

HASANUZZAMAN et al., 2017; ARAUJO, 2019). Essa molécula foi identificada em 1888,

mas sua estrutura só foi descrita em 1935. No entanto, foi apenas na década de 1960 que seu

estudo foi intensificado, devido ao fato de que foram descobertas algumas das funções dessa

molécula no corpo humano. Segundo Hasanuzzaman e colaboradores (2017), o entendimento

do metabolismo da GSH foi primeiramente consagrado no mundo científico através do

trabalho de Meister e Anderson (1983).

A literatura aponta que a glutationa é uma organela onipresente, sendo encontrada em

diversas organelas celulares, tais como, no citosol, núcleo celular, retículo endoplasmático,

vacúolos, mitocôndrias, cloroplastos, peroxissomos e o apoplasto (NOCTOR e FOYER, 1998;

YADAV, 2010; ASGHER et al., 2017).

Com relação à sua estrutura, Hasanuzzaman e colaboradores (2017) apresentam que a

GSH é formada pela ligação do grupo carboxílico com a cadeia lateral do glutamato e com o

grupo amina da cisteína, que é associado à glicina através de uma ligação peptídica, conforme



é apresentado na Figura 3.

Dessa maneira, assim como ocorre com a MT, a GSH também é composta por cisteína

e, por isso, apresenta grupos tióis (R-SH) em sua molécula. A reatividade química do grupo

tiol faz com que a GSH seja particularmente adequada para reagir com diversos compostos do

organismo e para se associar a metais (YADAV, 2010). Esse fato, em conjunto com sua

estabilidade relativa e alta solubilidade em água, faz com que a glutationa seja um composto

bioquímico ideal para proteger a planta contra estresse, incluindo o estresse oxidativo, ao

efeito tóxico causado por metais e possíveis danos associados a certos compostos químicos

exógenos e endógenos (MILLAR et al., 2003; FOYER e NOCTOR, 2005; RAUSCH et al.,

2007;  YADAV, 2010).
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Figura 3: Estrutura química da glutationa molécula C10H17N3O6S. Retirado de

Hasanuzzaman et al. (2017).

Ressalta-se que a glutationa pode ser encontrada nos organismos em duas formas

distintas: (i) forma reduzida, onde é conhecida como apenas glutationa, ou; (ii) em sua forma

oxidada, quando então é comumente denominada como glutationa oxidada (GSSG) (YADAV,

2010; ARAUJO, 2019).

2.5.1 Indução da Glutationa Reduzida (GSH)



A produção da glutationa (GSH) é catalisada por dois processos dependentes de ATP, o

primeiro é mediado pela enzima c-glutamato-cisteína ligase (c-ECS ou GSH1) e a segunda

pela glutationa sintetase (GSHS ou GSH2) (YADAV, 2010; ASGHER et al., 2017;

HASANUZZAMAN et al., 2017).

Na primeira etapa, há a formação de ligações peptídicas entre o grupo carboxílico do

glutamato e o grupo amina da cisteína, resultando na molécula γ-glutamilcisteína ou γ-EC.

(YADAV, 2010). A literatura tem apresentado a enzima c-ECS como um importante regulador

da produção de GSH (NOCTOR et al., 1998; YADAV, 2010; ASGHER et al., 2017). A

segunda etapa, por sua vez, resulta na biossíntese da GSH, este processo é mediado pela

glutationa sintetase (GSHS), que auxilia na formação de ligação amida entre a carboxila na
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cisteína da γ-EC e o grupo amina da glicina (HELL e BERGMANN 1990 apud

HASANUZZAMAN et al., 2017; XIANG e OLIVER, 1999; ASGHER et al., 2017). Segundo

Hasanuzzaman et al. (2017), a produção de GSH ocorre no cloroplasto, citosol  e na

mitocôndria (MAHMOOD et al., 2010; ZECHMANN e MÜLLER, 2010). No entanto, os

principais processos, as duas etapas descritas anteriormente, ocorrem principalmente no

cloroplasto. A enzima c-ECS é encontrada no plastídio, enquanto a GSHS, por sua vez, pode

ser encontrada tanto no citosol quanto no plastídio. Por essa razão, o plastídio é considerado o

principal local para produção de GSH nas plantas superiores (PASTERNAK et al., 2008 apud

HASANUZZAMAN et al., 2017). Porém, uma vez produzida no citosol, a GSH pode ser

transformada em outras formas e transportadas para outras organelas (HASANUZZAMAN et

al., 2017).

Diante disso, é importante destacar que a exposição da célula aos metais pode induzir

um aumento no quantitativo de GSH no ambiente celular, devido ao fato de que esta exposição

aciona a atividade de proteínas responsáveis pela biossíntese do GSH (XIANG e OLIVER,

1999), que combaterão o estresse oxidativo no ambiente celular.

2.5.2 Função da Glutationa Reduzida (GSH)

As plantas podem ser expostas a uma série de fatores que induzem estresses abióticos,

tais como, salinidade, metais, ozônio, radiação UV-B, altas e baixas temperaturas, seca, entre

outros. Por outro lado, a glutationa é conhecida como um antioxidante forte e, portanto, tem



um papel vital no sistema antioxidante de defesa (ASGHER et al., 2017). Nesse contexto, a

literatura tem atribuído diversas funções à glutationa reduzida (GSH). Considerando o

contexto dessa dissertação, as principais funções são enumeradas a seguir: (i) defesa contra

EROs (MILLAR et al., 2003; FOYER e NOCTOR, 2005; MULLINEAUX e RAUSCH, 2005;

SHAO et al., 2008; YADAV, 2010) e sequestro de metais (COBBETT e GOLDSBROUGH,

2002; FREEMAN et al., 2004; YADAV et al., 2010); (ii) atuar como substrato na produção de

fitoquelatinas (YADAV, 2010; JOZEFCZAK et al., 2012; HASAN et al., 2017;

HASANUZZAMAN et al., 2017; ASGHER et al., 2017; KUMAR e TRIVEDI, 2018); (iii)

resistência à salinidade, seca, altas e baixas temperaturas (LUO et al., 2011;

HASANUZZAMAN et al., 2011 e 2012a e b; HASANUZZAMAN e FUJITA, 2011 e 2013).

As funções supracitadas serão apresentadas com detalhes adicionais nas seções abaixo.
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2.5.3 Defesa contra espécies reativas de oxigênio (EROS)

Como apresentado anteriormente, a presença de metais no ambiente celular pode

resultar na produção de espécies reativas de oxigênio, tal como o peróxido de hidrogênio

(H2O2). Neste contexto, o GSH pode atuar na redução de EROs no ambiente celular das

plantas através do ciclo do ascorbato (AsA) e da glutationa (GSH) (YADAV, 2010), também

conhecido como ciclo de Foyer-Halliwell-Asada, atuando para a homeostase celular. Este

ciclo é mediado pela participação de NADPH e pela ação das enzimas ascorbato peroxidase

(APX), monodehidroascorbato redutase (MDHAR), dehidroascorbato redutase (DHAR),

glutationa redutase (GR), que atuam regulando os processos de produção, depleção ou

transformação do  GSH e AsA (ASGHER et al., 2017).

Segundo Noctor e Foyer (1998), o ascorbato (ASC) é o substrato de maior importância

para redução do H2O2 (NAKANO; ASADA, 1987; MEHLHORN et al., 1996). Esse fato alerta

para a importância deste ciclo no combate ao estresse oxidativo.

Desse modo, o caminho metabólico do ciclo do ascorbato e da glutationa (Figura 4)

começa com a redução do H2O2 em água (H2O), por meio da ação da enzima APX e duas

moléculas de ASC, resultando em duas moléculas de mono-ascorbato-desidratado (MDA).

Este processo utiliza a molécula do ASC como doador de elétrons, resultando, assim, em uma

molécula oxidada do ascorbato conhecida como monodehidroascorbado (MDA). O MDA, por

sua vez, pode ser reduzido através da ação da enzima monodehidroascorbato redutase

(MDHAR) ao custo de um elétron, transportado por um NADH (WELLS e XU, 1994) ou,

então, se transformar em desidroascorbato (DHA). Isto posto, o DHA pode ser reduzido à



(ASC) pela ação da dehidroascorbato redutase (DHAR) à custa de GSH, produzindo glutationa

oxidada (GSSG). Por fim, o GSSG é reduzido pela glutationa reductase (GR) utilizando um

NADPH como um doador de elétrons. Dessa maneira, salienta-se que o ascorbato e a

glutationa não são consumidas no final do processo e que há apenas um transporte de elétrons

do NADH para a redução do peróxido de hidrogênio. (HUNG et al., 2005; QUAN et al.,

2008; ZAGORCHEV et al., 2013).

Com relação ao sequestro de metais pelas moléculas da glutationa, destaca-se que

diversos autores têm encontrado relações entre a produção de GSH e o aumento da tolerância à

Ni, Cd, Zn, Cu As e Hg, assim como em uma maior acumulação de Cd na parte aérea de várias

plantas (ZHU et al., 1999a e 1999b; FREEMAN et al., 2004; YADAV, 2010; HERNÁNDEZ

et al., 2015; ASGHER et al., 2017). A pouca produção desse composto, por sua vez, pode ser

relacionada a uma maior sensibilidade à concentração de Cd e Cu (HOWDEN et al., 1995;
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COBBETT et al., 1998). Ambas as características demonstram que o GSH pode desempenhar

um papel importante na destoxificação de metais.

Figura 4: Ciclo do ascorbate e da glutationa para redução de H2O2. Fonte: QUAN

et al., 2008.

Legenda: AsA = ascorbato; APX = ascorbato peroxidase; MDHAR =

monodesidroascorbato redutase; DHA = desidroascorbato; DHAR =

desidroascorbato redutase; GR = glutationa redutase; GSH = glutationa reduzida.

Dessa maneira, segundo a literatura pertinente, a tolerância das plantas aos metais pode

estar associada a todos ou a um dos três fatores descritos a seguir, a saber: (i) redução das

espécies reativas de oxigênio; (ii) conjugação, ou; (iii) quelatinização do elemento tóxico,

sequestrando-o nos vacúolos (SMEETS et al., 2009; CUYPERS et al., 2010; YADAV, 2010;

HASANUZZAMAN et al., 2017). De maneira geral, os mecanismos supracitados, mediados

pela glutationa, que conferem tolerância ao estresse causado por metais, podem ser



visualizados na Figura 5.

41

Figura 5: Mecanismos de GSH que atuam na tolerância ao estresse causado por

metais. Retirado de Hasanuzzaman e colaboradores (2017).

Legenda: “Metals” = metais; “toxic metals” = metais tóxicos; “cycle” = ciclo;

“vacuole” = vacúolo; “reduction” = redução; “conjugation” = conjugação;

“chelation” = quelatinização; “toxic xenobiotics inclunding metals” =

xenobióticos tóxicos incluindo metais; PC = fitoquelatinas; PCS = síntese de

fitoquelatinas; linhas tracejadas indicam a indução de produção de EROs.

Ainda segundo Hasanuzzaman et al. (2017) a redução das espécies oxidativas do

oxigênio pode ocorrer através do ciclo do ascorbato e da glutationa, explicado acima, ou em

conjunto com outros componentes do sistema antioxidante.

A conjugação, por sua vez, é mediada pela atividade da enzima glutationa S-transferese

(GST), que catalisa a conjugação do metal com a glutationa. Em seguida, o composto

conjugado é levado para o vacúolo, onde, então, o metal deixa de apresentar toxicidade

(MARRS, 1996;  ALFENITO et al., 1998; EDWARDS et al., 2000; DIXON et al., 2002;).

Com relação à quelatinização, a GSH pode ser utilizada como um substrato na síntese  de

fitoquelatina (GRILL et al., 1987; PIECHALAK et al., 2002; SEMANE et al., 2007; YADAV,

2010; JOZEFCZAK et al., 2012; ASGHER et al., 2017). As PCs são pequenos  polipeptídios

ricos em cisteínas que possuem a capacidade de se associar a metais (GRILL et  al., 1985 e

GEKELER et al., 1988 apud YADAV, 2010; PIECHALAK et al., 2002).

Dessa forma, estudos fisiológicos indicam seu papel na desintoxicação de metais, bem

como na manutenção da homeostase iônica (ZENK, 1996; HIRATA et al., 2005). Esse



composto pode formar complexos (fitoquelatina-metal➔ PC-metal) com os metais no citosol
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e, em seguida, podem ser transportados para o vacúolo (SALT e RAUSER, 1995),

complexando, assim, os elementos possivelmente tóxicos presentes no ambiente celular. Neste

contexto, o mecanismo (i), é uma medida indireta de combate aos metais, pois  combatem as

consequências geradas pela toxicidade desses elementos, minimizando a  acumulação das

espécies oxidativas do oxigênio (HASAN et al. 2016). Por outro lado, o transporte de metais

tóxicos para o vacúolo, através dos mecanismos (ii) e (iii), é uma medida  de combate direta,

pois sequestra os metais tóxicos, possibilitando um ambiente celular mais  seguro, uma vez

que reduz a concentração e a biodisponibilidade dos elementos tóxicos no citosol (IQBAL et

al., 2012; ASGHER et al., 2017; HASANUZZAMAN et al., 2017).

2.5.4 Resistência à salinidade, seca, altas e baixas temperaturas

No artigo intitulado “Glutationa em plantas: biossíntese e papel fisiológico na

tolerância  do estresse ambiental” 8, Hasanuzzaman e colaboradores (2017) consolidaram uma

série de  trabalhos e indícios que indicam que a GSH pode auxiliar na resistência da planta ao

estresse causado pela salinidade, pela seca e por altas e baixas temperaturas.

Segundos esses autores, a GSH apresentou função antioxidante em diversos estudos

que avaliaram o crescimento de plantas sob o estresse causado pela salinidade (ROXAS et al.,

1997; SINGLA-PAREEK et al., 2003; SALAMA e AL-MUTAWA, 2009;). Essa

característica, possibilita que esta biomolécula reduza o estresse oxidativo, previna a

peroxidação lipídica e proteja a membrana plasmática, sendo que esta última possibilita uma

diminuição da entrada passiva de sódio na membra. Além disso, os autores relatam que a GSH

pode prevenir a perda de pigmentos fotossintetizantes em plantas sob o estresse causado pela

salinidade (KATTAB, 2007) e que vários trabalhos têm correlacionado a tolerância à

salinidade com o nível de GSH  (RUIZ e BLUMWALD 2002; HOQUE et al., 2008).

Com relação à seca, sabe-se que, nas plantas, o combate ao estresse oxidativo pode

comprometer o funcionamento dos estômatos, da taxa de transporte de elétrons nas

membranas, na difusão de CO2, na eficiência de carboxilação e fotossíntese, levando, assim, à

geração de ERO (HASANUZZAMAN et al., 2017). Dessa forma, a GSH vai conferir

resistência à seca, pois irá combater o estresse gerado, combatendo os ERO produzidos pela

seca. Nesse sentido, diversos trabalhos têm confirmado que elevados níveis de GSH podem



conferir tolerância ao

8 Tradução livre. Título original: “Glutathione in plants: biosynthesis and physiological role in environmental
stress tolerance.
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estresse hídrico (KOCSY et al., 2002 apud HASANUZZAMAN et al., 2017; OKUMA et al.,

2011; AKTER et al., 2012). Okuma et al., (2011) e Akter et al., (2012) indicaram que o GSH

estava envolvido no fechamento dos estômatos na Arabidopsis cad2-1 mutante e na

Arabidopsis  thalina, respectivamente.

Por fim, Hasanuzzaman e colaboradores (2017) apontam que o GSH, com seu estado

redox, suas regulações e funções nos processos de sinalização e defesa redox, são

componentes importantes para termotolerância (SZALAI et al., 2009). Altos níveis de GSH

têm sugerido uma maior tolerância às temperaturas extremas em diferentes estágios de

crescimento das plantas, incluindo os estágios de plântulas, vegetais e na fase reprodutiva

(NIETO-SOTELO e HO, 1986 apud HASANUZZAMAN et al., 2017; DASH e MOHANTY,

2002; PELTZER et  al., 2002; ZHANG et al., 2008; NAHAR et al., 2015).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Área de estudo

Segundo Ferreira (2010), a Baía de Sepetiba está localizada no litoral sul do Estado do

Rio de Janeiro, na região sudeste do Brasil, estando limitada pelos paralelos 22°54’ e 23°04’

Sul e pelos meridianos 43°33’ e 44°02’ Oeste. Sua área total é de, aproximadamente, 500 km²,

sendo limitada a norte pelo Serra do Mar, a nordeste pela Serra de Madureira, a sudeste pelo

Maciço da pedra Branca, a Sul pela Restinga da Marambaia e a Oeste por uma cadeia de ilhas

até a ponta da restinga (RONCARATI e CARELLI, 2012).

É considerada uma baía semifechada, cuja conexão com o mar ocorre através de um

pequeno e raso canal de pouco fluxo d’água (MOLISANI et al., 2004). Ademais, a baía

apresenta uma média de 40 km de comprimento, 16 km de largura (BORGES et al., 1990) e 6

metros de profundidade (MOLISANI et al., 2004). Com relação ao sentido da corrente de

água, ele depende dos ventos e da maré, sendo o deslocamento no sentindo horário o



comportamento mais comum, exceto durante cenários de ventos fortes de NE (PARAQUETTI

et al., 2007).

Ao longo das últimas décadas, a Baía de Sepetiba tem sofrido inúmeras pressões

antrópicas que levaram à contaminação desse sistema estuarino. Baseado no que é descrito na

literatura, vale a pena salientar duas fontes que colaboraram para este cenário: (i) aumento

populacional e urbano alinhado com a falta de planejamento urbano (MOLISANI et al., 2004;

GOMES et al., 2009; ARAÚJO et al., 2017); (ii) desenvolvimento industrial acelerado, cerca

de 400 empresas estão instaladas nas bacias hidrográficas da baía, sendo a maioria plantas

metalúrgicas que lançam resíduos ricos em metais diretamente no estuário (BERNEDO et al.,

2013; RIBEIRO et al., 2015).

Dentre as diversas fontes de poluição da baía, vale a pena ressaltar o caso

protagonizado pela empresa Companhia Mercantil Ingá. A Cia. Ingá iniciou suas atividades

de produção de zinco ultrapuro através do processamento da calamina em 1962 e, então, os

resíduos dessa produção foram estocados a céu aberto sem qualquer tipo de proteção e ou

tratamento (RIBEIRO et al., 2015). Devido a este fato, já em 1965 surgiram as primeiras

denúncias por parte dos moradores da região, que se referiam ao lançamento, pela fábrica, de

um líquido quente numa vala que saía no manguezal do Saco do Engenho, provocando

mortandade de espécies nativas da região (PINTO, 2005). Segundo Ribeiro (2006), o rejeito

desta empresa era
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rico em Zn, Cd, As, H2SO4, NH4CL, CuSO4, MgSO4, PbSO4 e em outros compostos
orgânicos,  derivados do benzeno.

Cerca de 20 anos após a denúncia ter sido feita ao ministério público (1984), a empresa

construiu um dique argiloso para a contenção dos resíduos, tanques de acumulação de água,

estações de tratamentos e outros sistemas de controle (PEREIRA e MIRANDA, 2014).

Posteriormente, em 1998, a companhia decretou falência, deixando um enorme passivo

ambiental (PEREIRA e MIRANDA, 2014). Apesar da empresa ter construído o dique de

contenção, em decorrência dos altos índices pluviométricos e devido às falhas na construção

do dique, a barragem de rejeito rompeu em 2003, e, consequentemente, houve o escoamento

do rejeito diretamente para o mangue do Saco do Engenho, que, em seguida, foram em

encontro à

Baía de Sepetiba (MEDEIROS e PINTO, 2006). Recentemente, a pilha de rejeito foi

descomissionada pela empresa responsável pelo porto de Itaguaí.



Devido ao grande histórico de contaminação e ao passivo ambiental na região, ao longo

das últimas décadas, diversas pesquisas foram realizadas na Baía de Sepetiba para tentar

dimensionar o grau de impacto e os riscos associados à contaminação desta área. Dito isso,

cabe ressaltar que Ribeiro et al. (2015) afirmam que as maiores taxas de Cd, Pb e Zn

encontradas em sedimentos superficiais e reportadas na literatura foram, respectivamente,

iguais a 396, 48,83 e 37.300 mg kg-1. Além do esforço de determinação da contaminação

inorgânica no sedimento e ou solo, houve também uma série de estudos que buscavam

dimensionar o grau de acumulação de metais em diversos seres, tais como, peixes (JUNIOR et

al., 2002; HORTA e FERREIRA, 2011; CARNEIRO et al., 2013), ostras (LIMA et al., 1986;

LACERDA e MOLISANI, 2006;  WANICK et al., 2012) e em outros animais.

Apesar desses esforços, poucos trabalhos estudaram a acumulação e ou o potencial

fitorremediador das espécies de mangue da Baía de Sepetiba, ainda que as áreas de

manguezais sejam representativas na baía, como descrito a seguir. Em 1993, cerca de 35% do

perímetro da baía era coberto por mangues (BARCELLOS e LACERDA, 1994), além disso,

segundo Molisani et al. (2004), as áreas florestas de mangue cobriam cerca de 40 km² da área

da bacia  em 2004.

Foram encontrados ao todo, seis trabalhos que estudaram a acumulação de ao menos

um metal em planta (s) de mangue na Baía de Sepetiba. Em sua maioria, os estudos da

acumulação  não foram objetivo dos trabalhos, mas sim uma medição necessária à sua

realização. Dito isso,  serão brevemente descritos a seguir os trabalhos e as concentrações

encontradas:
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(i) Araújo et al. (2018): este trabalho teve como objetivo aplicar o isótopo de Zn

como um traçador de fontes antrópicas e processos biogeoquímicos em

mangues contaminados. Os autores mediram concentrações de Zn nas folhas de

Laguncularia racemosa em três mangues da baia de Sepetiba (Saco do

Engenho, boca do canal de São Francisco e no mangue da Enseada das Garças)

através de digestão com ácidos concentrados (HF, HCl e HNO3) e

micro-ondas. A leitura, por sua vez, foi feita em um ICP-OES encontrando

concentrações médias e desvios padrões de 47 ± 5, 15 ± 2, 25 ± 2 µg g-1peso

seco.

(ii) Oliveira et al. (2015): estudaram a metilação do mercúrio em sedimentos e

também analisaram a presença desse composto em pneumatóforos da Avicennia

schaueriana.



(iii) Ramos e Silva et al. (1998): o artigo teve como objetivo apresentar a dinâmica

dos metais na queda e decomposição de folhas de Rhizophora mangle. Os

autores encontraram nas folhas concentrações médias e desvios padrões de Mn,

Fe e Zn iguais a, respectivamente, 230 ± 50, 116 ± 44 e 5,5 ± 1,0 µg g-1peso

seco. Tal resultado foi obtido através de uma digestão com HCl + HNO3 (3:1)

e, em seguida, dissolvido em 0,1 N HCl. Posteriormente, a solução foi analisada

por espectrometria de absorção atômica.

(iv) Ramos e Silva et al. (1990): ao estudarem a concentração de metais e suas

distribuições em uma floresta de manguezal, os autores mediram a concentração

de Mn, Fe, Zn, Cu, Cr, Pb e Cd nos frutos, flores, folhas, caules secundários e

primários e nas raízes áreas e submersas em árvores de Rhizophora mangle. A

maior concentração de Mn foi encontrada nas folhas (101 ± 34 µg g-1);

enquanto as maiores concentrações de Fe, Zn e Cu foram encontradas

majoritariamente nas raízes submersas em concentrações respectivamente

iguais a 1011 ± 637, 19,9 ± 7.8 e 5,1 ± 3,0 µg g-1. Por fim, o Cr apresentou sua

maior concentração  (1,2 µg g-1) nos troncos secundários.

(v) Lacerda e Rezende (1986): analisaram a concentração de 9 elementos (Na, K, Ca,

Mg, Fe, Mn, Zn, Cu e Pb) em folhas das três espécies de árvores de mangue

(Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana e Laguncularia racemosa) da Baía

de Sepetiba. As concentrações médias podem ser vistas na Tabela 1, localizada

abaixo.
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(vi) Lacerda e Rezende (1991): analisaram a concentração de 5 metais (Cu, Cr, Cd,

Zn e Fe) em folhas das três espécies de árvores de mangue (Rhizophora mangle,

Avicennia schaueriana e Laguncularia racemosa) da Baía de Sepetiba. As

concentrações médias podem ser vistas na Tabela 2, localizada abaixo.

Tabela 1: Concentrações de Fe, Mn, Zn, Cu e Pb em folhas de três árvores de mangue

(µg g-1 peso seco)

Metal Avicennia schaueriana Rhizophora mangle Laguncularia racemosa Fe 200

166 219

Mn 110 155 49

Zn 35 19 26

Cu 10 9 10

Pb 10 8 10



Fonte: adaptado de Lacerda e Rezende (1986).

Tabela 2: Concentração de Cu, Cr, Cd, Zn e Fe em folhas de plantas da Baia de

Sepetiba, Rio de Janeiro, Brazil (n = 10, µg g-1 peso seco, coefic. de variação = 20%)

Espécies Cu Cr Cd Zn Fe Rhizophora mangle 15,9 1,0 0,5 19,4 218 Laguncularia racemosa

13,1 1,1 0,6 21,2 271 Avicennia schaueriana 11,4 1,4 0,6 50,7 481 Fonte: Lacerda e Rezenda

(1991).

3.2 Amostragem

No dia 13/08/2018, durante maré enchente, foram coletadas as amostras de folha, caule

e raiz da planta Avicennia schaueriana na região considerada “controle”, localizada no

mangue de Itacuruçá (22º55'00"S, 43º05'30"W). A segunda campanha de coleta ocorreu no

dia 06/12/2018 e foi realizada no Saco do Engenho, na baia de Sepetiba. As coodernadas dos

pontos  coletados neste trabalho podem ser visualizadas na Tabela 3.

Tabela 3: Coordenadas dos pontos amostrais

Ponto amostral Latitude Longitude Itacuruçá 22°55'17.9"S 43°53'19.2"W

Saco do Engenho 1 (SE_1) 22°55'11.6"S 43°49'07.0"W Saco do Engenho 2 (SE_2)

22°55'11.3"S 43°49'08.0"W
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Ressalta-se que, em cada ponto amostral, foram coletadas três amostras de folha, três

amostras de caule e três amostras de raiz. Dessa maneira, esse montante corresponde a 09

amostras por ponto, totalizando 27 amostras.

O mapa que representa ambas as áreas de coleta, a região “controle” e os pontos

amostrais no Saco do Engenho pode ser visualizado na Figura 6.Os materiais biológicos

foram  recolhidos ao alcance da mão.

Figura 6: Pontos amostrais de Itacuruçá, área controle, e do Saco do Engenho.

3.3 Lavagem, armazenamento, separação das alíquotas para as análises e secagem das

amostras

Após cada campanha de coleta, os materiais biológicos (folhas, raízes e caules) foram

lavados com água deionizada até que não houvesse mais resíduos de poeira ou solo. Em

seguida, as amostras secaram em bandejas plásticas forradas por papel toalha por 24 horas,



49

conforme é mostrado na Figura 7. Destaca-se que tanto os materiais biológicos quanto os

solos  foram armazenados em ziplocks em frezzers (-4 °C) até as próximas etapas.

Figura 7: Secagem ao ar livre dos materiais biológicos.

Ainda com relação aos materiais biológicos (folhas, raízes e caules), descartou-se as

folhas e caules que apresentaram algum tipo de doença ou a presença de fungos, conforme

apresentado na Figura 8, e as raízes que, por acaso, estivessem em estado visível de



decomposição.

Figura 8: Exemplos de folhas descartadas.

O próximo passo, foi a separação das alíquotas dos materiais biológicos para

quantificação dos biomarcadores. Para este fim, foi picotado todo o material biológico e, em

seguida, separou-se aleatoriamente a quantidade aproximada da massa úmida apresentada na

Tabela 4. As análises dos biomarcadores, em concordância com a literatura específica, foram

realizadas em unicata para os indivíduos, no entanto, o resultado obtido se tratou de uma

combinação (amostra composta) contendo três plantas distintas por ponto amostral.

Tabela 4: Valor de massa separados para quantificação dos biomarcadores.
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Bioindicador Massa úmida aproximada (mg)

Metalotioneína 200

Glutationa reduzida 100

Peróxido de Hidrogênio 100

Por fim, após serem previamente pesadas, as amostras biológicas foram secas à 50°C

em estufa de circulação fechada, modelo V110 da marca Visomes Plus, até atingirem peso

constante. Com a diferença do peso, calculou-se a quantidade de umidade em cada amostra.

Posteriormente, o teor de umidade do material biológico foi utilizado para transformar a

concentração dos biomarcadores de massa úmida para massa seca.

3.4 Digestão ácida dos materiais biológicos e quantificação de metais

A digestão dos materiais biológicos teve como referência o método apresentado por

Tedesco et al. (1995), resumido a seguir. As digestões e as quantificações foram realizadas em



triplicatas, com a utilização de brancos e duplicata de material padrão de referência Citrus

Leaves (NIST-SRM-15729).

Foram digeridas 0,5 gramas de material biológico. Para este fim, utilizou-se ácido

nítrico (HNO3) concentrado e ácido perclórico (HClO4) concentrado na proporção 3:1 (v/v).

Inicialmente, foram inseridos três ml de ácido nítrico em um béquer de 150 ml que continha a

amostra. A solução foi mantida em chapa quente, em uma temperatura menor do que 180 °C a

fim de evitar a até a evaporação de quase a totalidade da solução. Em seguida o béquer foi

mantido ao ar livre até que ele atingisse a temperatura ambiente. Adicionou-se, então, um ml

de ácido perclórico, que reagiu com amostra em chapa quente em uma temperatura menor do

que 180°C, até a evaporação de quase toda a solução. Por fim, o volume restante era diluído,

com um auxílio de uma proveta, para 10 ml e em seguida era filtrada.

A quantificação da concentração de ferro e zinco dos materiais biológicos foi realizada

em um Especttrômetro de Emissão Ótica com lasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES,

marca Perkin Elmer, modelo Optima 2100 DV, nebulizador GemTip Croos-Flow e Ryton). Os

limites de detecção e quantificação para o Fe foram, respectivamente, 0,0005 e 0,0012 mg

L-1e para o

9 Mais informações sobre este padrão podem ser encontradas em:
https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/srm/SP260-111.PDF
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Zn 0,0017 e 0,0036 mg L-1. As curvas de calibração do Fe apresentaram um R de 1,0000 ou

0,9995 e de 0,9996 ou 0,9997 para o Zn.

Com relação às figuras de méritos, destaca-se que, tanto os valores obtidos para os

brancos como para a taxa de recuperação do material padrão Citrus Leaves 1572, foram

satisfatórios (Tabela 5). Ao analisar a tabela, é possível verificar que a taxa média de

recuperação para o Fe foi de 91,46% e para o Zn foi de 117,93%. Os valores encontrados são

satisfatórios, uma vez que estão dentro do intervalo de 80 – 120% de taxa de recuperação, que

são os valores utilizados em outros trabalhos da literatura (JÚNIOR et al., 2017; COSTA

FERREIRA, 2014).

Tabela 5: brancos, resultados de fatores de recuperação do padrão Citrus Leaves 1572.

n Fe Zn

Citrus leaves 1572 (mg kg-1) 2 92,38 35,26 Valor de referência (mg kg-1) - 101 29,9 Taxa

de Recuperação - 91,46% 117,93% Branco (mg L-1) 3 1,09 0,02



3.5 Extração e quantificação da metalotioneína

A extração da metalotioneína seguiu a metodologia apresentada por Erk et al. (2002) e

resumida a seguir. O primeiro passo para extração desse biomarcador foi a elaboração de uma

solução tampão de homogeneização, para este fim utilizou-se as seguintes soluções: i.

Hidroximetil aminometano (Tris e sacarose) com um pH de 8,6;

ii. Fenil-metil-sulfonil-fluoreto (PMSF);

iii. β-mercaptoetanol: Utilizado como agente redutor; e

iv. Juntou-se os três reagentes em um tubo de polipropileno (Tipo-Falcon) de 50 mL.

Em seguida, foram pesados 200 mg de amostra úmida que foram homogeneizadas, com

um auxílio de um bastão de plástico inerte, com 700 μL da solução tampão descrita acima.

Após este procedimento, as amostras foram centrifugadas à 20.000 xg por 60 minutos à 4°C.

O sobrenadante foi extraído para, em seguida as soluções serem colocadas em banho maria

em uma chapa aquecedora específica para microtubos à 70°C por 10 minutos. Este processo

visou  desnaturar as proteínas que não são termo-resistentes.

Em seguida, a solução obtida foi centrifugada a 20.000 x g por 30 min à 4 oC

(Eppendorf  modelo 5430R, São Paulo), tendo seus sobrenadantes transferidos para outros

microtubos de
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polipropileno. As amostras foram congeladas em ultra freezer até a quantificação ou levadas

para a quantificação imediatamente.

A quantificação desse biomarcador seguiu a metodologia apresentada por Viarengo e

colaboradores (1997). Ao longo do processo de criação da curva de calibração e quantificação

de MT, elaborou-se inicialmente três soluções, foram elas:

i. Tampão de sódio 0,2 mol L-1, pH 8,0: Para isto, pesou-se 46,13 g de Fosfato de

Sódio dibásico heptahidratado e 3,346 g de Fosfato de Sódio monobásico anidro.

Esses sais foram dissolvidos em um balão de 1000 mL com 900 mL de água ultra

pura. O pH foi ajustado para 8,0 com adição de NaOH ou HCl e a solução foi

avolumada com água ultra-pura para 1000 mL no final;

ii. NaCl 2 mol L-1: Pesar 5,84 g de NaCl e avolumar a 50 mL com água ultra-pura; iii.

Solução estoque de GSH 10 mmol L-1: pesou-se 0,0154 g de GSH e diluiu-se essa



massa em 5 mL de água ultra-pura. A utilização da solução do padrão de outro

biomarcador (GSH) para elaboração da curva de calibração de MT merece mais

explicação - isso foi feito devido ao fato de que o padrão de MT é mais caro e há  uma

correlação estequiométrica direta entre a quantidade de cisteína no padrão de  GSH e MT.

No caso, a MT possuí 20 vezes mais cisteína que o GSH. Dessa forma,  normalmente,

utiliza-se o padrão de GSH e depois divide-se a absorbância em 20  para encontrar a

quantidade de MT.

Em seguida, constituiu-se as alíquotas da curva de calibração tomando como base

diferentes volumes da solução padrão de GSH. Assim, removeu-se para novos microtubos de

polipropileno alíquotas de 50 μL de cada um dos pontos da curva de calibração (em

duplicatas)  e 15 ou 20 μL de cada uma das amostras.

Posteriormente, preparou-se uma solução de EDTA10 4 mmol L-1. Para este fim, pesou

se 0,00744 g deste composto, que foi diluído em 5 mL de água ultra-pura. Foi adicionado a

esta  solução 49,3 μL de HCl 1M e a solução resultante foi levada ao Vortex para

homogeneização.  Assim, foram adicionados 50 μL da solução resultante (HCl com EDTA)

em cada  amostra/ponto da curva.

Assim sendo, preparou-se uma solução de DTNB + NaCl. A mesma foi preparada a

partir de uma solução de DTNB11 0,43 mmol L-1e da solução de NaCl descrita acima. Aquela

10 O EDTA é usado para quelar metais divalentes que possam oxidar a GSH
11 5,5’-ditio-bis-(2-nitrobenzóico), também conhecido como DTNB (reagente de Ellman). Esse composto é
utilizado na elaboração da curva de calibração para a quantificação de GSH. O produto da mistura da reação de
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concentração foi obtida a partir da mistura de 0,017 g de DTNB, 50 mL de tampão fosfato 0,2

mol L-1de pH 8,0 e 50 mL da solução de NaCl 2 mol L-1.

Por fim, (i) pipetou-se 1.400 µL da mistura de NaCl + DTNB às amostras/pontos da

curva; (ii) incubou-se as amostras por 30 min no escuro; (iii) as amostras foram lidas em um

espectrofotômetro com um filtro de 412 nm.

3.6 Extração e quantificação de GSH

A extração e a quantificação da glutationa reduzida (GSH) foi realizada através da

metodologia apresentada por Wilhelm et al. (2005) e sumarizada a seguir. Ressalta-se que o



primeiro passo efetuado para a extração desse biomarcador foi a preparação de uma solução

tampão de fosfato de sódio 0,1 mol L-1, pH 6,5 contendo 0,25 mol L-1de sacarose e 1 mmol L
1 de EDTA.

Em seguida pesou-se cerca de 100 mg de todos os materiais biológicos (folha, caule e

raiz) dos pontos amostrais analisados. Posteriormente, utilizou-se 500 μL da solução tampão

produzida para a homogeneização, com o auxílio de um bastão de plástico inerte; dos materiais

biológicos em microtubos de polipropileno.

Logo após cada amostra foi centrifugada à 13.500 RPM por 30 minutos a 4 °C

(centrífuga Eppendorf modelo 5430R, São Paulo), tendo em seguida seu sobrenadante

transferido para outros microtubos de polipropileno. As soluções foram então analisadas ou

congeladas em ultra freezer até sua quantificação.

Para a elaboração da curva de calibração, a fim de determinar uma referência para

quantificação da biomolécula em questão, foi preparado uma solução composta por uma

mistura de uma solução tampão de fosfato de sódio 0,1 mol L-1, pH 7,0 e uma solução estoque

de GSH de concentração igual a 10 mmol L-1. A análise da curva de calibração deu-se em

duplicatas obedecendo as seguintes concentrações 0, 30, 60, 90, 120, 180, 240 e 300 umol L-1.

Posteriormente, duas alíquotas (duplicatas) de 350 μL de cada um dos pontos da curva

de calibração foram transferidas para novos microtubos de polipropileno e reservados. As

amostras dos materiais biológicos foram então diluídas com água ultra-pura em uma proporção

de 50 μL de amostra para 300 μL de água.

GSH com o DTNB que gera o ácido 2-nitro-5-mercapto-benzóico (TNB) de cor amarela, que é então analisado
em espectrofotômetro (Júnior et al., 2000)
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Foi então preparada uma solução de DTNB 0,25 mmol L-1avolumada para 50 ml com uma

solução tampão de fosfato de sódio com 0,1 mol L-1e pH 8,0. Após isto, as amostras foram

incubadas no escuro por 15 minutos e, por fim, as mesmas foram determinadas em um leitor

de  microplaca de ELISA Expert Plus (340 – 800 nm), configurado com um filtro de 412 nm.

3.7 Extração e quantificação do peróxido de hidrogênio (H2O2).

A metodologia utilizada neste trabalho para a extração e quantificação do peróxido de



hidrogênio (H2O2) foi baseada na metodologia apresentada por Alexieva et al., (2000),

conforme passos descritos abaixo.

O processo de extração começou com a preparação de uma solução de 0,1% (p/v) de

ácido tricloroacéico (TCA). Assim como ocorreu para o GSH e em concordância com a

literatura específica, as análises de peróxido de hidrogênio foram realizadas em unicatas,

resultando em uma amostra composta por três plantas em cada ponto amostral.

Em seguida, cerca de 100 mg dos materiais biológicos (folha, caule e raiz) foram

homogenizados, com o auxílio de um bastão de plástico inerte, em um microtubos de

polipropileno com 350 μL da solução de TCA. Após este processo os microtubos de

polipropileno foram centrifugados em 10.000 rcf12 por 15 min a 4 ° C (centrífuga Eppendorf

modelo 5430R, São Paulo). Preparou-se, então: (i) uma solução tampão de fosfato de potássio

(100 mmol L-1e pH 7,5); e (ii) uma solução de iodeto de potássio (KI) com 1 mol L-1; (iii) uma

solução de 1 mmol L-1de H2O2.

Em seguida, foram pipetados em microtubos de polipropileno alíquotas de soluções

estoques de H2O2 e de TCA 0,1% em diferentes proporções, a fim de construir a curva de

calibração.

Após a elaboração das soluções padrões para a curva de calibração, separou-se em

outros microtubos de polipropileno com alíquotas de 125 μL das amostras da curva de

calibração e 15, 25 ou 50 μL das amostras dos materias biológicos, a depender da viscosidade

e coloração da amostra, das extrações dos materiais biológicos. Posteriormente, foram

adicionados 125 μl da solução tampão de fosfato de potássio e 250 μl da solução de KI para as

amostras dos pontos da curva. As mesmas quantidades foram adicionadas para as amostras dos

materiais biológicos, sendo a solução final avolumada para 500 μL com água deionizada.

12 Força centrífuga relativa (rcf) é a força exercida durante a centrifugação.
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As amostras e pontos da curva foram mantidos no escuro em banho de gelo durante 1

hora. Por fim, as análises foram feitas em um leitor de microplacas ELISA Expert Plus (340 –

800 nm), utilizando um filtro de 390 nm.

3.8 Análises estatísticas

A Figura 9 apresenta a árvore decisoria utilizada para a escolha do método e do

tratamento utilizados para análise das diferenças significativas. Destaca-se que, inicialmente,



foram verificadas, através do software R Studio, se o conjuto de dados em análise apresentava

normalidade (Shapiro-Wilki) e homocedasticidade (teste de Barlett).

Caso as hipóteses nulas de ambos os testes fossem aceitas, procedia-se com a análise

de variância pelo método de ANOVA e a análise dos pareamentos entre os fatores através do

teste de Tukey HSD. Se porventura a hipótese nula de alguns dos testes fosse negada,

realizava-se a análise da normalidade e homocedasticidade dos dados em base logarítmica.

Uma vez que a normalidade e a homocedasticidade dos dados na base logarítimica fossem

comprovadas, avançava-se com a ANOVA e o teste de Tukey HSD. No entanto, se a

distribuição na base logaritímica não apresentasse normalidade e homocedasticidade, a análise

de variância foi realizada pelo teste de Kruskal-Wallis e a análise do pareamento entre os

fatores foi analisada  pelo Teste U de Mann-Whitney.

Figura 9: Árvore de decisão dos métodos para análise das diferenças

significativas.
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Neste contexto, ressalta-se que foi considerado um p < 0,05 tanto para a ANOVA

quanto para o teste de Tukey HSD. Todos os testes paramétricos foram realizados no

programa Easy Anova® e conforme teoria apresentada em Field et al. (2012). Para os testes

não-paramétricos, por sua vez, utilizou-se o programa IBM SPSS Statistics, considerando a



metodologia de  cálculo e análise apresentada por Sidney Siegel (1956).

Além disso, realizou-se, também, a análise de correlação para todos os dados do Saco

do Engenho (n=6) segundo metodologia apresentada por Sidney Siegel (1956) e Field et al.

(2012). Esta análise, foi realizada por meio da correlação de Spearman com um intervalo de

confiança de 95%. Destaca-se, no entanto, que as correlações em Itacuruçá não foram

analisadas pois não atingiam ao critério mínimo do número de replicatas (n ≥ 5) para

utilização  dos métodos de correlação.

Realizou-se, também, Análises de Agrupamentos (cluster), após a normalização dos

dados pelo método de Z-score, considerando três cenários distintos:

• Cenário 1: Análise da associação das variáveis analisadas (metais e biomarcadores),

considerando as plantas de ambas as áreas estudadas (9 casos e 15  variáveis);
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• Cenário 2: Análise da associação das variáveis analisadas (metais e  biomarcadores),

considerando as plantas de Itacuruçá (3 casos e 15 variáveis); • Cenário 3: Análise da

associação das variáveis analisadas (metais e  biomarcadores), considerando as plantas

do Saco do Engenho (6 casos e 15  variáveis).

Dentro do cluster, a determinação dos grupos foi realizada tomando como referência o

método gráfico (linha Fenon), isto é, verificando o número de grupos formados a partir da

maior distância euclidiana. Por fim, tanto a análise de cluster como a de correlação foram

realizadas  no Statistica® versão 7.0.61.0.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Conteúdo de ferro e zinco nos tecidos vegetais

As concentrações de ferro (Fe) e zinco (Zn) por tecido vegetal e por ponto amostral são

apresentados na Tabela 6.

Tabela 6: Concentração dos metais por tecido e ponto amostral (mg kg-1 peso seco e n =

3).

Fe Zn



Itacuruçá Folha Caule Raiz Folha Caule Raiz Média 48,02 278,45 1.046,28 18,45 13,35

26,28 Desvio Pad. Amostral 15,62 261,44 647,49 4,26 4,43 14,26 Mediana 39,79 136,21 829,51

19,85 10,98 19,13 Máximo 66,04 580,17 1.774,34 21,83 18,46 42,71 Mínimo 38,25 118,98

534,98 13,66 10,60 17,01 Saco do Engenho

Saco do Eng. (SE_2) Folha Caule Raiz Folha Caule Raiz Média 866,15 582,83 8.857,14 43,12

26,24 7.349,28 Desvio Pad. Amostral 680,96 205,31 9.150,19 15,61 4,01 5.446,37 Mediana

657,69 608,73 3.832,45 37,12 24,36 7.104,95 Máximo 1.626,96 773,96 19.418,72 60,84 30,84

12.913,70 Mínimo 313,78 365,80 3.320,23 31,40 23,52 2.029,18

Saco do Eng. 2

(SE_2)Folha Caule Raiz Folha Caule Raiz Média 608,03 701,81 5.392,31 37,52 28,64 7.294,57

Desvio Pad. Amostral 414,33 147,30 3,234,80 5,35 15,64 6.223,22 Mediana 687,73 630,21
4.999,72 37,11 21,18 4.611,02 Máximo 976,72 871,22 8.805,49 43,07 46,61 14.409,33 Mínimo

159,65 604,01 2.371,71 32,39 18,14 2.863,36

Ao comparar as médias encontradas para cada ponto amostral, é possível observar que

os teores de Fe e Zn nos tecidos do Saco do Engenho foram sempre maiores do que os valores

de Itacuruçá. Além desse fato, verifica-se, também, que há uma tendência de acumulação dos

metais analisados nas raízes, seguido pelas folhas e, por fim, pelos caules.
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Desse modo, para validarmos as tendências observadas, foram aplicados testes

estatísticos (análise de variância e testes post-hoc) a fim de verificar se as diferenças relatadas

diferem significativamente. Assim, na seção 4.1.1, cruzamos as variáveis metais e tipo de

tecido para verificar se haveria diferença significativa no teor de Fe e Zn entre Itacuruçá e o

Saco do Saco do Engenho. Em seguida, na seção 4.1.2, cruzamos as variáveis tipo de tecido e

ponto amostral para verificar se haveria diferença significativa entre as concentrações dos

tecidos analisados em cada ponto amostral averiguado. Nossa hipótese, é a de que haja maior

bioacumulação desses metais nas raízes das plantas, conforme resultados disponíveis na

literatura (LACERDA e REZENDE, 1991). Posteriormente, calculou-se os fatores de

translocação de Fe e Zn, seção 4.1.3, e a razão Zn/Fe, seção 4.1.4, para cada tecido dos pontos

amostrais analisados, a fim de avaliar a dinâmica de translocação destes elementos nas áreas

estudadas.

4.1.1 Análise estatística das concentrações de Fe e Zn por tecido (folha, caule e raiz)



Ao analisar as concentrações de Fe e Zn, verificou-se uma diferença significativa na

folha, tanto para a acumulação de ferro (F (2, 6) = 11,3; p = 0,009266) como de zinco (F (2, 6)

= 5,19; p = 0,049206).

Em seguida, realizamos os testes post-hoc para verificarmos em quais pontos residiam

as diferenças encontradas a priori. A análise do elemento ferro demonstrou que tanto as folhas

do SE_1 (Q13 = 6,2067; p = 0,0060) quanto as do SE_2 (Q = 5,3297; p = 0,0164) diferem do

que foi encontrado em Itacuruçá. No caso do Zinco, observou-se que apenas o SE_2 diferiu

estatisticamente de Itacuruçá (Q = 3,3588; p = 0,0084). Apesar do teor de Zn do SE_1

apresentar uma média maior que a do SE_2, verificou-se um valor mais alto de desvio padrão

para Zn nas folhas desta região (Figura 10). Dessa forma, observou-se um maior acúmulo de

Fe e Zn nas folhas do Saco do Engenho em relação a Itacuruçá14.

13 Q significa “studentized range”, ou seja, amplitude estudentizada.
14 Com exceção para os dados de acumulação de Zn no SE_1.
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Figura 10: Concentração de ferro (a) e zinco (b) nas folhas (mg kg -1 peso seco).



Legenda: variáveis que possuam uma
mesma letra não apresentaram diferenças  significativas, enquanto variáveis com letras

diferentes apresentam diferenças  significativas.

Com relação ao caule, não foi possível verificar diferenças significativas entre o Saco

do Engenho e Itacuruçá tanto para o Fe (F (2, 6) = 3,25; p = 0,110830) quanto para o Zn (F (2,

6) = 2,17; p = 0,195046). Uma vez que a análise de variância não encontrou diferenças

significativas, não foram aplicados testes post-hoc, conforme recomendado por Fukuchi

(2016)  (Figura 11).

Figura 11: Concentração de ferro (a) e zinco (b) nos caules (mg kg -1 peso seco).

Legenda: variáveis que possuam uma
mesma letra não apresentaram diferenças  significativas, enquanto variáveis com letras

diferentes apresentam diferenças  significativas.
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Ao analisar as concentrações de Fe e Zn, verificou-se uma diferença significativa na

folha, tanto para a acumulação de ferro (F (2, 6) = 11,3; p = 0,009266) como de zinco (F (2, 6)

= 5,19; p = 0,049206).

Os testes post-hoc indicaram que as amostras do SE_1 (Q = 4,3288; p = 0,0451) e do

SE_2 (Q = 3,6799; p = 0,0344) apresentaram maior acumulação de ferro do que as amostras de

Itacuruçá. De forma semelhante, o SE_1 (Q = 12,0871, p = 0,0009) e o SE_2 (Q = 12,1031, p

= 0,0006) apresentaram maiores teores de Zn quando comparado com Itacuruçá. Dessa forma,

observou-se um maior acúmulo destes elementos nas raízes do Saco do Engenho, área mais

poluída, quando comparado com as concentrações de Itacuruçá (Figura 12).

Figura 12: Concentração de ferro (a) e zinco (b) nas raízes (mg kg -1 peso seco).

Legenda: variáveis que possuam uma
mesma letra não apresentaram diferenças  significativas, enquanto variáveis com letras

diferentes apresentam diferenças  significativas.

Isto posto, destaca-se que as concentrações de Fe nas folhas do Saco do Engenho

apresentaram diferença de uma ordem de grandeza em relação aos dados de Itacuruçá. No

entanto, não foram encontradas diferenças significativas nas ordens de grandeza entre os

caules e as raízes das áreas estudadas. Salienta-se que os valores de Fe encontrados nesta

dissertação, foram similares aos valores encontrados para outros mangues do Brasil



(LAMBERTI, 1969; LACERDA e REZENDE, 1986a, 1986b, 1991; MACHADO et al., 2005;

RAMOS e GERALDO, 2007; MADI et al., 2015; SOUZA et al., 2015b) (Tabela 7).

Com relação ao Zn, foram observadas apenas diferenças na ordem de grandeza entre as

concentrações das raízes, sendo que os valores do Saco do Engenho foram duas ordens de

grandeza maiores do que os tecidos aéreos. Neste contexto, salienta-se que foram encontrados

em outros mangues do Brasil teores de Zn similares a aqueles encontrados nas folhas de ambas
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as áreas e nas raízes de Itacuruçá (LACERDA e REZENDE, 1986a, 1986b, 1991;

MACHADO et al., 2005; SOUZA et al., 2005b; RAMOS e GERALDO, 2007; MADI et al.,

2015) (Tabela 7). Contudo, cabe ressaltar que não foi possível encontrar na literatura

trabalhos que analisaram o teor de Zn em caules da A. schaueriana, bem como valores de Zn

em faixas similares àquelas encontradas nas raízes do Saco do Engenho. A alta concentração

de Zn nas raízes das plantas do Saco do Engenho está, possivelmente, associada ao fato de

que este elemento se encontra altamente enriquecido na região, fator de enriquecimento de 4,5

a 9,1 em relação ao período pré-industrial (MACHADO et al., 2008), devido ao rompimento

da barragem de rejeito da Cia. Ingá, o que promoveu a contaminação da região. Destaca-se

ainda que o Zn é um dos principais metais, em nível de concentração, que faziam parte do

rejeito, pois a empresa realizava a sua  extração do minério de calamina (RIBEIRO et al., 2015)

Ao analisar a Tabela 7 pode-se observar que as concentrações dos dois metais

avaliados neste estudo, Fe e Zn, superam em muito as concentrações observadas em plantas

de outros  mangues do Brasil.

Em suma, os dados expostos suportam a hipótese de que há uma maior acumulação do

Fe e Zn no Saco do Engenho, dessa maneira, é possível afirmarmos que a diferença entre o

grau de poluição de Itacuruçá e do Saco do Engenho pode ter levado a uma maior acumulação

de Fe e Zn nas folhas e raízes do Saco do Engenho, mesmo havendo a formação de placas de

ferro. De fato, a literatura tem apresentado trabalhos que defendem que as placas de ferro

podem atuar como um buffer para a bioacumulação de metais em plantas (JIANG et al., 2009;

XU et al., 2009 apud ARRIVABENE et al., 2016), dessa forma nem sempre as placas

impedem a acumulação de metais. Além disso, foi possível constatar que o Fe e Zn não se

acumularam nos caules, uma vez que não foram encontradas diferenças significativas ao

comparar as duas áreas.
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Tabela 7: concentração de Fe e Zn (mg kg-1 peso seco) reportados na literatura para A.

schaueriana.

Tecido Zn Fe Referência - Local Folha 18,45 48,02 Este trabalho - Itacuruçá Folha 37,52 -
43,12 608,03 - 866,15 Este trabalho - Saco do Engenho Folha 10,2 - 56,4 - Ramos e Geraldo

(2007) - Rio Cubatão Folha - 95,52 - 129,77Arrivabene et al. (2016) - Experimento

controlado

Folha 12,7 - 16,9 98 - 108 Madi et al. (2015) - Costa do Paraná Folha 0,5 - 14,2 97,4 -

665,3Souza et al. (2015b) - Baia da Vitória, Espírito Santo

Folha 0,16 2,65 Bernini et al. (2006) Folha 35 - 39 100 - 110 Machado et al. (2005) - Baia de
Sepetiba Folha 145 127 Panitz (1997) - Santa Catarina Folha 50,7 481 Lacerda e Rezende (1991)
- Baia de Sepetiba Folha 35 200 Lacerda e Rezende (1986a) - Baia de Sepetiba Folha 20 - 66 71
- 606 Lacerda et al. (1986b) - Baia de Sepetiba Folha 28 175 Lamberti (1969) - São Paulo Caule
13,35 278,45 Este trabalho - Itacuruçá Caule 26,24 - 28,64 582,83 - 701,81 Este trabalho - Saco

do Engenho Caule - 34,1 - 80,48Arrivabene et al. (2016) - Experimento  controlado

Raiz 26,28 1.046,28 Este trabalho - Itacuruçá

Raiz7.294,57 - 7.349,28
5.392,31 -

8.857,14Este trabalho - Saco do Engenho

Raiz 9,31 - 22,89 1.319 - 8.938Souza et al. (2015b) - Baia da Vitória, Espírito  Santo

Raiz - 119,62 - 183,69Arrivabene et al. (2016) - Experimento controlado

Raízes

finas140 - 690 3.100 - 14.900 Machado et al. (2005) - Baia de Sepetiba 4.1.2 Análise

estatística de Ferro e Zinco por ponto amostral

No que diz respeito às análises de variâncias, a ANOVA verificou diferenças

significativas para a concentração de Fe em todos os pontos analisados, a saber: Itacuruçá (F
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(2, 6) = 16,2; p = 0,003799), SE_1 (F (2, 6) = 9,03; p = 0,0015513) e SE_2 (F (2 ,6) = 9,78; p

= 0,012939).

Em Itacuruçá, foi possível observar, através do teste post-hoc, que os caules (Q =

4,0628; p = 0,0486) e as raízes (Q = 8,0565; p = 0,0016), apresentaram médias

significativamente maiores de Fe do que as folhas desse mesmo local. No Saco do Engenho,



observou-se que as raízes apresentaram médias de Fe significativamente maiores que as folhas

e os caules – folhas do SE_1 (Q = 4,9371; p = 0,0410); caules do SE_1 (Q = 5,4360; p =

0,0163);  folhas do SE_2 (Q = 5,8298; p = 0,0269); caules do SE_2 (Q = 4,8759; p = 0,0085).

Figura 13: Concentração de ferro (mg kg-1 peso seco) por ponto amostral. a)

Itacuruçá; b) Ponto SE_1; c) Ponto SE_2.

Legenda: variáveis que possuam uma mesma letra não apresentaram diferenças

significativas, enquanto variáveis com letras diferentes apresentam diferenças

significativas.

Com relação à concentração de zinco, foi encontrado diferença significativa entre os

tecidos do SE_1 (H = 7,2; p = 0,0273) (Figura 14). O teste de Mann-Whitney verificou que as

concentrações de Zn nas raízes foram maiores que a dos caules (p = 0,022) neste ponto. Não

foram encontradas outras diferenças significativas na análise de Zn.
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Figura 14: Concentração de zinco (mg kg-1 peso seco) por ponto amostral. a)

Itacuruçá; b) Ponto SE_1; c) Ponto SE_2.



Legenda: variáveis que possuam uma mesma letra não apresentaram diferenças

significativas, enquanto variáveis com letras diferentes apresentam diferenças

significativas.

Dessa forma, verificou-se que a raiz foi o principal local de acúmulo de Fe e Zn,

conforme hipótese inicial. Como dito anteriormente, as plantas tendem naturalmente a

concentrar metais nas raízes, devido ao fato de que este órgão é o principal meio de entrada

destes elementos (BAKER, 1981; KABATA-PENDIAS e PENDIAS, 2001; RAMOS e

GERALDO, 2007; ANTOS et al., 2011). Além disso, houve diferença significativa na análise

de Fe entre raiz e folhas para todos os pontos amostrais analisados (Figura 13). Essa

concentração tão discrepante entre as raízes e a parte área (caule e folha) da A. schaueriana

está

associada ao comportamento exclusor desta espécie (RODRIGUES et al., 2016).  Contudo,

apesar de não terem sido verificadas diferenças significativas para Itacuruçá e  para o SE_2,

qualitativamente, observou-se que a raiz possuí mais Zn do que os outros tecidos.  De fato, as

concentrações de Zn nas raízes de Itacuruçá foram, respectivamente, 1,4 e 1,97 vezes  maiores

do que as concentrações nas folhas e caules. Já para o Ponto SE_2, estas variações  foram

ainda maiores, sendo, respectivamente, 194,42 e 254,70 vezes maiores do que os teores
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nas folhas e caules. Salienta-se ainda que, para o Ponto SE_2, os teores de Zn nas raízes foram

duas ordens de grandezas maiores, quando comparado aos outros tecidos. Neste contexto, sabe

se que as plantas tendem naturalmente a concentrar metais nas raízes, devido ao fato de que

este órgão é o principal meio de entrada destes elementos (KABATA-PENDIAS e PENDIAS,

2001; RAMOS e GERALDO, 2007; SANTOS et al., 2011).

Em conjunto com este fato, a formação das placas de ferros nas raízes da A.

schaueriana favorecem o acúmulo de metais no entorno de suas raízes (TANAZAKI, 1994

apud MACHADO et al., 2005; DU et al., 2013; CHENG et al., 2014; ARRIVABENE et al.,

2016). Conforme falado anterioremente, esse fenômeno ocorre, pois as raízes de plantas de

áreas alagadas, incluindo de mangues, possuem a capacidade de receber oxigênio da sua parte

aérea para respiração (WEGNER, 2010; SOUZA et al., 2015b) e, neste processo, uma fração

deste elemento se difunde para a rizosfera (ONG CHE, 1999; MADI et al., 2015), resultando,

assim, na oxidação do Fe reduzido - presente no solo e em sua água intersticial - em

hidróxidos de ferro e, consequentemente, sua precipitação nas raízes da planta (SOUZA et al.,

2015b). Além de levar à adsorção Fe, Zn e Cu, estas placas de ferro podem atuar

excluindo/dificultando à absorção de metais (MACHADO et al., 2005; SANTOS et al., 2011;

ARRIVABENE et al.,  2016).

Essa concentração tão discrepante entre as raízes e a parte área (caule e folha) da A.

schaueriana, também, pode estar associada a um comportamento exclusor desta espécie.

Segundo Rodrigues et al. (2016) a absorção de metais é restringida devido à retenção pelas

raízes em plantas exclusoras, o que evita a dispersão do contaminante e previne o

aparecimento  de efeitos tóxicos, principalmente no aparato fotossintético da planta.

Com relação aos valores de Zn e Fe encontrados nas raízes de Itacuruçá e do Saco do

Engenho, salienta-se que foram maiores do que os valores dos caules e das folhas Porém, faz

se mister ressaltar que uma parte desses elementos se encontram adsorvidos e ou imobilizados

nas placas de ferro, dificultando, assim, sua absorção (LACERDA et al. 1993; ST-CYR;

CAMPBELL, 1996; MACHADO et al., 2005; JIANG et al. 2009). Alguns trabalhos têm

demonstrado que as quantidades de metais nas placas de ferro podem representar cerca de 62 a

85% da concentração total de Fe nas raízes e cerca de 25 a 89% do teor total de Zn

(TANIZAKI,  1994 apud MACHADO et al., 2005).

Em suma, diante do que foi exposto, verificou-se que a A. schaueriana acumula Fe e Zn

prioritariamente nas raízes e que, segundo a literatura, tal fenômeno pode estar relacionado à

formação de placas de ferro.
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4.1.3 Fator de Translocação

A fim de verificar a capacidade de translocação da Avicennia schaueriana, calculou-se

o fator de translocação entre as raízes e as folhas ou caules e entre os caules e folhas, para cada

elemento analisado (Tabela 8).

A partir da análise da tabela, nota-se que os FTs entre as raízes e os órgãos superiores

não apresentaram nenhum valor maior do que um para o Fe e Zn. Este fato indica que a A.

schaueriana não é capaz de hiperacumular estes elementos na parte área, nem quando

presentes em áreas poluídas com Zn no solo. Ademais, o maior acúmulo destes elementos nas

raízes,

associado com a baixa translocação para as folhas e caules, reforçam a hipótese inicial de que

esta espécie atua como exclusora destes elementos.

Ainda neste contexto, é importante ressaltar que maiores concentrações de Zn nas

raízes, apesar das placas de ferro, não implicaram em uma maior eficiência na translocação

deste elemento para os órgãos da parte aérea. Pelo contrário, as maiores concentrações de Zn

para o Saco do Engenho reduziram em cerca de 99% a translocação para o caule e para as

folhas,

quando comparado com os FTs calculados para Itacuruçá.

Tabela 8: Fatores de translocação reportados para a A. schaueriana.

Referência – Local FT Fe (Raiz - Folha) FT Zn (Raiz - Folha) Este trabalho – Itacuruçá

0,05 0,70 Este trabalho - Saco do Engenho 0,10 - 0,07 0,0059 - 0,0051

Souza et al. (2015b) - Baia da Vitória, Espírito

Santo0,05 - 0,37 1,0 - 61,8

Arrivabene et al. (2016) - Experimento controlado 0,56 - 0,87 - Machado et al. (2005) - Baia de

Sepetiba 0,01 - 0,03* 0,06 - 0,25* Referência – Local FT Fe (Raiz - Caule) FT Zn (Raiz -

Caule) Este trabalho – Itacuruçá 0,27 0,51 Este trabalho - Saco do Engenho 0,11 - 0,13 0,0036 -

0,0039 Arrivabene et al. (2016) - Experimento controlado 0,24 - 0,44 -
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Referência – Local FT Fe (Caule - Folha) FT Zn (Caule - Folha) Este trabalho – Itacuruçá 0,17

1,38 Este trabalho - Saco do Engenho 0,87 - 1,49 1,31 - 1,64 Arrivabene et al. (2016) -



Experimento controlado 1,37 - 2,80 - Legenda: * valores calculados pelo autor deste

trabalho;

Ainda com relação ao FT do Fe das raízes para as folhas, destaca-se que os valores

encontrados estão de acordo com outros reportados na literatura. Souza e colaboradores

(2015b) encontraram valores, em Avicennia schaueriana de estuários do Espírito Santo, que

variaram entre 0,05 e 0,37 e Arrivabene et al. (2016) encontram, em um experimento

controlado, valores  que variaram entre 0,56 e 0,87 (Tabela 8).

Já com relação ao Zn, os comportamentos de translocação entre as raízes e as folhas

encontrados neste trabalho (FTs < 1) diferem dos valores reportados por Souza et al. (2015b),

que variaram de 1,0 a 61,8. Esse fato indica uma diferença entre o comportamento de

acumulação de Zn entre as plantas das regiões estudadas nesta dissertação e por Souza et al.

(2015b). Além disso, verificou-se uma correlação de Pearson significativa (r = 0,84; p < 0,05)

entre o teor de Zn nas raízes e nos caules, o que pode indicar que a concentração deste

elemento  nas raízes pode influenciar sua translocação para os caules.

Quanto ao FT entre os caules e as folhas, verificou-se valores maiores do que um para

o Zn em ambas as áreas estudadas. Este fato evidencia uma preferência da A. schaeuriana em

acumular o Zn nas folhas, ao invés de estocá-lo nos caules. Lopes (1989) e Souza et al.

(2015a) afirmam que o Zn atua no crescimento e nas enzimas, sendo extremamente necessário

para  ativação de reações metabólicas essenciais para produção de clorofila e carboidratos.

Com relação à translocação do Fe dos Caules para as Folhas, foram verificados FTs

menores do que um para Itacuruçá e para o SE_2, mas um valor maior do que um para o SE_1.

Em suma, a translocação de Fe dos Caule para as Folhas, observada para o SE_1, está de

acordo com os resultados de Arrivabene et al. (2016). Neste contexto, sabe-se que o Fe

desempenha um papel importante na estrutura da clorofila e da fotossíntese (BRIAT et al.,

2015 apud ARRIVABENE et al., 2016), sendo mais acumulado nas folhas da A. schaueriana,

principalmente nos parênquimas, na epiderme e nas glândulas de sal (ARRIVABENE et al.,

2016).

Em suma, constatou-se que A. schaueriana não é capaz translocar Fe e Zn para suas

partes aéreas com eficiência (FTs < 1), logo, também não é capaz de hiperacumular estes

elementos em sua parte área, nem quando presentes em áreas ricamente poluídas por Zn no
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solo. Este fato, em conjunto com um grande acúmulo de Fe e Zn nas raízes, corrobora com a



hipótese inicial de que a A. schaueriana seria exclusora de Fe e Zn. Além disso, destaca-se

uma tendência de translocação do Fe e Zn do caule para as folhas (FTs > 1) e que este fato

está  possivelmente associado ao fato de que as folhas possuem mais atividades metabólicas.

4.1.4 Razão Zn/Fe

Segundo Otte et al. (1995), a razão Zn/Fe nas placas de ferro e no solo podem dar

indicações do enriquecimento ou do empobrecimento do Zn (poluente) com relação ao Fe.

Desta mesma maneira, a utilização desta razão nos diferentes tecidos das plantas pode fornecer

indícios da proporção destes elementos ao longo dos compartimentos da Avicennia

schaueriana.

Neste contexto, foi possível observar que não há grandes variações das razões

calculadas para o Caule nas regiões estudadas (Tabela 9).

Quanto aos valores da folha, têm-se dois níveis de empobrecimento do Zn em relação

ao Fe. Para Itacuruçá, o Zn representa cerca de 38% da quantidade existente de ferro nas

folhas.  No entanto, para o Saco do Engenho, as quantidades de Zn nas Folhas variaram entre,

aproximadamente, 5 a 6% da quantidade de Ferro neste tecido.

Tabela 9: Razão Zn/Fe.

Ponto Folha Caule Raiz Itacuruçá 0,384 0,048 0,025 Saco do Engenho 1 (SE_1) 0,050

0,045 0,830 Saco do Engenho 2 (SE_2) 0,062 0,041 1,353

Para as raízes, assim como observado para as folhas, verificou-se duas proporções

distintas. Na primeira, verificou-se um empobrecimento de Zn em relação ao Fe para Itacuruçá

e para o SE_1. A quantidade de Zn nas Raízes de Itacuruçá representavam cerca de 3% da

quantidade de ferro, enquanto para o SE_1 a concentração deste elemento representava cerca

de 83% do teor de ferro. O outro cenário observado correspondeu à um enriquecimento do Zn

em relação ao Fe nas Raízes do SE_2. Para os tecidos desta região, há uma sobresalência de

35% de Zn com relação ao Fe.
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Ademais, verificou-se para Itacuruçá que as razões obedeceram à seguinte hierarquia:

Raiz < Caule < Folha. O decréscimo desta razão ocorre, pois, a quantidade de Zn permanece

com poucas variações ao longo dos tecidos, enquanto as concentrações de Fe decrescem em



uma ordem de grandeza para cada tecido a partir da seguinte ordem: Raiz, Caule e Folha. Com

relação às razões do Saco do Engenho, verificou-se a seguinte ordem: Caule < Folha e Raíz. A

alteração da posição da raíz entre as ordens das áreas estudadas pode estar refletindo as

alterações da proporção de Fe e Zn nos solos. Nesse sentido, sabe-se que o Zn é altamente

enriquecido no Saco do Engenho, o que pode reforçar esta hipótese.

Apesar de não haver na literatura trabalhos que tenham estudado a razão Zn/Fe entre os

tecidos da A. schaueriana, foi possível calcular a razão entre os as folhas e raízes de alguns

dos trabalhos de acumulação nesta planta. Neste contexto, é possível verificar na Tabela 10

que as razões de Zn/Fe nos trabalhos de Lacerda e Rezende (1986a e 1991) e de Machado et

al. (2005), ambos na Baia de Sepetiba, apresentaram um comportamento similar ao de

Itacuruçá, uma vez  que a razões das raízes foram menores do que a das folhas.

Com relação aos valores do Saco do Engenho, verificou-se que a ordem de grandeza

das razões das folhas e dos caules foram similares, enquanto foram encontradas maiores razões

nas raízes. Neste sentido, observou-se altas concentrações de Fe nas raízes do Saco do

Engenho, mas, surpreendentemente, verificou-se que há um enriquecimento do Zn em relação

ao Fe nas raízes do Ponto SE_2, ou seja, a concentração de Zn foi maior que a concentração

de Fe em números absolutos. Esse fenômeno pode estar associado à particularidade do Saco

do Engenho, pois, conforme apresentado anteriormente, esta área apresenta um

enriquecimento muito alto de Zn, favorecendo, assim, uma composição química diferente nas

placas de ferro. No melhor do nosso conhecimento, não foi possível verificar um fenômeno

similar a este na literatura de  plantas de mangue.

Tabela 10: Razão Zn/Fe calculados em outros tralbos na literatura para A.

schaueriana.

Tecido Zn/Fe Referência – Local

Folha 0,384 Este trabalho – Itacuruçá

Folha 0,050 - 0,062 Este trabalho - Saco do Engenho Folha 0,12 - 0,17 Madi et al. (2015) -

Costa do Paraná Folha 0,027 - 0,123 Souza et al. (2015b) - Baia da Vitória, Espírito Santo

Folha 0,060 Bernini et al. (2006)

Folha 0,35 Machado et al. (2005) - Baia de Sepetiba Folha 1,142 Panitz (1997) -

Santa Catarina
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Tabela 10: Razão Zn/Fe calculados em outros tralbos na literatura para A.

schaueriana.

Tecido Zn/Fe Referência – Local



Folha 0,11 Lacerda e Rezende (1991) - Baia de Sepetiba Folha 0,18 Lacerda e Rezende

(1986a) - Baia de Sepetiba Folha 0,160 Lamberti (1969) - São Paulo

Caule 0,048 Este trabalho - Itacuruçá

Caule 0,041 - 0,045 Este trabalho - Saco do Engenho

Raiz 0,025 Este trabalho - Itacuruçá

Raiz 0,830 - 1,353 Este trabalho - Saco do Engenho

Raiz 0,00 - 0,008 Souza et al. (2015b) - Baia da Vitória, Espírito Santo Raízes finas 0,05

Machado et al. (2005) - Baia de Sepetiba

4.2 Biomarcadores

As concentrações do Peróxido de Hidrogênio (H2O2), da Glutationa Reduzidas (GSH)

e da Metalotioneína (MT) por tecido vegetal e por ponto amostral são apresentados na Tabela

11.

Tabela 11: Concentração dos biomarcadores por tecido e ponto amostral (μmol g-1 peso seco e n

= 3).

Glutationa Reduzida (GSH)Peróxido de Hidrogênio

(H2O2)Metalotioneína (MT)

Itacuruçá Folha Caule Raiz Folha Caule Raiz Folha Caule Raiz Média 13.632,84 6.009,77 11.635,50 8,72

6,22 10,58 124,11 80,22 179,58

Desvio Pad.

Amostral1.688,95 1.568,47 4.570,21 0,69 2,14 4,62 39,13 45,67 36,02 Mediana 12.820,61 5.692,66 9.711,05

8,51 5,83 12,27 137,40 105,89 194,33 Máximo 15.574,45 7.712,57 16.853,21 9,50 8,53 14,11 154,87 107,29
205,89 Mínimo 12.503,46 4.624,09 8.342,22 8,16 4,30 5,36 80,07 27,50 138,52
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Tabela 11: Concentração dos biomarcadores por tecido e ponto amostral (μmol g-1 peso seco e n

= 3).

Glutationa Reduzida (GSH)Peróxido de Hidrogênio

(H2O2)Metalotioneína (MT)

Saco do Eng. 1 Folha Caule Raiz Folha Caule Raiz Folha Caule Raiz Média 11.262,72 7.152,75 11.727,30

6,09 5,58 19,68 258,17 85,30 301,60

Desvio Pad.

Amostral6.876,88 2.913,80 1.479,02 3,77 1,94 7,00 52,61 32,65 382,31 Mediana 9.965,25 7.348,61 11.702,86



6,44 4,73 22,28 270,71 90,66 84,06 Máximo 18.695,92 9.963,67 13.218,39 9,67 7,80 25,02 303,38 114,94
743,04
Mínimo 5.127,00 4.145,96 10.260,65 2,15 4,20 11,75 200,42 50,31 77,71 Saco do Eng. 2 Folha Caule Raiz

Folha Caule Raiz Folha Caule Raiz Média 8.981,26 2.629,07 16.861,65 10,82 4,49 5,83 189,34 131,88

349,99

Desvio Pad.

Amostral3.893,26 239,94 9.214,65 9,01 4,58 2,81 91,14 17,65 294,54 Mediana 7.497,72 2.571,52 12.048,51

7,66 3,16 5,38 150,60 141,61 269,51 Máximo 13.398,19 2.892,55 27.486,19 20,98 9,59 8,84 293,45 142,53
676,42 Mínimo 6.047,88 2.423,13 11.050,26 3,82 0,73 3,27 123,98 111,51 104,06 Legenda: N = número de
amostras; Desvio Padrão = Desvio Padrão Populacional;

Com relação às concentrações de GSH, verifica-se que as plantas do Saco do Engenho,

área mais poluída, apresentaram menores concentrações deste biomarcador nas folhas e

maiores concentrações nas raízes, quando comparado com Itacuruçá (área controle). Para os

caules, contudo, as plantas de Itacuruçá apresentaram uma concentração intermediária aos

valores do Saco do Engenho. Ao comparar os resultados entre os tecidos, observa-se uma

diferença na hierarquia de GSH entre os tecidos das áreas estudadas. Em Itacuruçá, esse

biomarcador apresentou maiores concentrações nas folhas, seguidas pelas raízes e pelos

caules, contudo, para o Saco do Engenho, as maiores concentrações foram observadas nas

raízes, seguidas pelas folhas e pelos caules. Além disso, nota-se ainda que, para ambas áreas,

o caule foi o tecido de  menor acumulação desse biomarcador.

Já para a MT, podemos perceber que o ponto controle (Itacuruçá) apresenta as menores

concentrações dessa proteína, em comparação com as plantas do Saco do Engenho, em todos

os tecidos avaliados. Sabe-se que a síntese de MT é influenciada pelo tipo e tempo de

exposição ao metal, esses resultados corroboram com a literatura nacional e internacional,

pois sua síntese foi maior nos pontos considerados contaminados, com uma diferença visível

principalmente
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nos tecidos raiz e folha. Além disso, ao comparar qualitativamente os teores de MT entre os

tecidos, é possível observar que as concentrações foram maiores nas raízes, seguida pelas

folhas e pelos caules para ambas as áreas estudadas. Dessa forma, destaca-se que os principais

tipos de metalotioneínas produzidas nas áreas estudadas são as do Tipo 1, encontradas

principalmente nas Raízes e do Tipo 2, normalmente encontradas nas folhas (COBBETT e

GOLDSBROUGH,  2002).



No que concerne o H2O2, nota-se que as concentrações nos caules das plantas do Saco

do Engenho foram sempre menores que as concentrações de Itacuruçá. Porém, para as folhas e

raízes os valores de Itacuruçá, foram intermediários aos valores encontrados para as plantas do

Saco do Engenho. Com relação ao teor desse biomarcador nos tecidos, foi possível observar

duas hierarquias, a saber: (i) para Itacuruçá e o SE_1 – raiz > folha > caule; (ii) para o SE_2–

folha > raiz > caule.

Em suma, a partir de uma análise qualitativa dos dados, verificou-se diferentes

tendências nas concentrações dos biomarcadores entre as áreas estudadas, bem como entre os

tecidos da A. schaueriana. Assim, para identificarmos se os valores dos biomarcadores

encontrados na região do Saco do Engenho, área mais poluída, diferem significativamente dos

valores encontrados em Itacuruçá, aplicamos testes estatísticos (análise de variância e testes

post-hoc). Estes resultados são apresentados na seção 4.2.1, a fim de verificar se há indícios de

que A. schaueriana possa estar utilizando a MT e a GSH como uma adaptação para lidar com

os maiores teores de metais do Saco do Engenho. Em seguida, na seção 4.2.2, cruzamos as

variáveis tipo de tecido e ponto amostral para verificar se haveria diferença significativa na

produção desses biomarcadores entre os tecidos analisados.

4.2.1 Análise do teor dos biomarcadores por tecido (folha, caule e raiz)

Ao analisar as concentrações de GSH, verificou-se uma diferença significativa nos

caules (F (2, 6) = 8,56; p = 0,017470). Ao comparar os pares, o teste post-hoc verificou que os

teores de GSH em Itacuruçá (Q = 4,6486 e p< 0,0068) e no SE_1 (Q = 5,4093 e p < 0,0230)

foram significativamente maiores que o teor no SE_2 (Figura 15). Não foram encontradas

diferenças significativas para as concentrações deste biomarcador nas folhas (F (2, 6) = 0,746;

p = 0,513801) e nas raízes (F (2, 6) = 6,95; p = 0,535268).

Figura 15: Concentração de Glutationa Reduzida por tecido (μmol g-1 peso seco). a)

folhas; b) caules; c) raízes.
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Legenda: variáveis que possuam uma mesma letra não apresentaram diferenças

significativas, enquanto variáveis com letras diferentes apresentam diferenças

significativas

A análise de diferenças significativas não fornece evidências de que a diferença nos

teores de GSH nos caules possa estar sendo modulada diretamente por nenhum dos elementos

estudados neste trabalho, uma vez que não foram constatadas diferenças significativas nas

concentrações de Fe e Zn nos caules. Além desse fato, uma outra evidência da falta de relação

direta entre o GSH e os elementos analisados é a ausência de diferenças significativas de GSH

para os tecidos e pontos que apresentaram diferenças significativas nos teores de Fe e Zn, isto

é, a impossibilidade de um cruzamento das diferenças significativas dos metais e do teor de

GSH.

O estudo da GSH se faz necessário, visto que esta biomolécula faz parte das primeiras

linhas de defesa dos organismos ao estresse oxidativo (LAVRADAS et al., 2016), além de
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propiciar a formação de fitoquelatínas, cuja principal função é a de promover o combate, direta

e indiretamente, aos metais, desintoxicando as plantas (CAREGNATO et al., 2008; HUANG

et al., 2010; SANTOS et al., 2011) Sendo assim, a menor concentração de GSH nos caules do

Ponto SE_2 pode estar associada: (i) ao consumo desta biomolécula para combater diretamente

o estresse causado por outros metais e/ou EROs não controlados neste trabalho; (ii) pode estar

associado à síntese de fitoquelatinas, uma vez que estas favorecem a tolerância aos metais e o

combate ao estresse oxidativo; (iii) a translocação desta biomólecula para combater metais ou

o estresse oxidativo em outros tecidos. Discutiremos essas possíveis associações ao

apresentarmos a análise de cluster na seção 4.3.

Com relação ao H2O2, observou-se uma diferença significativa nas raízes (F (2, 6) =
5,70; p = 0,040991). Os testes de post-hoc, por sua vez, indicaram que o SE_1 produziu

significativamente mais H2O2 que o SE_2 (Q = 4,6987; p = 0,0335) (Figura 16). Não foram

observadas diferenças significativas nas folhas (F (2, 6) = 0,570; p = 0,593549) e caules (F (2,

6) = 0,234; p = 0,798257).

O baixo teor de H2O2 nas raízes do SE_2 pode estar associado à transferência de GSH

dos caules deste ponto para as raízes, uma vez que: (i) foi observada uma diferença

significativa na quantidade de GSH nos caules do SE_2 quando comparado com os outros

pontos e com os outros tecidos do SE_2; (ii) não foram identificadas relações diretas desta

baixa concentração de GSH com as concentrações de Fe e Zn nos caules do SE_2. Dessa

forma, ao chegar nas raízes do SE_2, o GSH pode estar atuando na redução do teor de

peróxido de hidrogênio nesse  órgão do referido local.

Ao comparar a diferença de H2O2 com as concentrações dos metais, não foi possível

estabelecer uma relação direta entre os metais e essa biomolécula. Isso ocorreu, uma vez que

as diferenças significativas observadas para os metais nas raízes ocorreram apenas entre os

SE_1 e SE_2 (maiores) e Itacuruçá (menor). Ademais, assim como foi verificado para as

raízes, as diferenças significativas de metais observadas para as folhas, os caules e as raízes

não implicaram em diferenças significativas nos teores de H2O2. Neste contexto, é importante

relembrarmos que os resultados dos metais encontraram diversas diferenças significativas nas

concentrações de Fe e Zn entre os pontos estudados, no entanto, estas diferenças não são

diretamente relacionadas às variações no teor de H2O2 entre os pontos estudados.

Figura 16: Concentração de Peróxido de Hidrogênio por tecido analisado (μmol g-1

peso seco). a) folhas; b) caules; c) raízes.
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Legenda: variáveis que possuam uma mesma letra não apresentaram diferenças

significativas, enquanto variáveis com letras diferentes apresentam diferenças

significativas.

Desse modo, considerando as discussões realizadas neste tópico, através da análise de

diferenças significativas, constatou-se que o GSH dos caules do SE_2 podem ser os

responsáveis pelo baixo teor de H2O2 nas raízes do Ponto SE_2. Além disso, não foram

encontradas relações diretas entre os teores de Fe e Zn e a concentração de H2O2 para ambas as

áreas estudadas.

No que tange à metalotioneína, não foram encontradas diferenças significativas para os

tecidos analisados, a saber: raiz (F (2, 6) = 0,220; p = 0,808783); folhas (F (2, 6) = 3,21; p =

0,112812); caule (F (2, 6) = 2,11; p = 0,202708) (Figura 17). Como não foram constatadas

diferenças significativas na análise de variância, não foram aplicados testes post-hoc para

verificar as diferenças entre os pares, conforme recomendado por Fukuchi (2016). Estes dados

indicam que a MT não está sendo influenciada pelas concentrações de Fe ou de Zn.
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Figura 17: Concentração de Metalotionéina por tecido analisado (μmol g-1 peso seco).

a) folhas; b) caules; c) raízes.

Legenda: variáveis que possuam uma mesma letra não apresentaram diferenças

significativas, enquanto variáveis com letras diferentes apresentam diferenças

significativas.

4.2.2 Análise do teor dos biomarcadores em cada ponto (Itacuruçá, Saco do Engenho 1  e

2)

Ao analisar as concentrações de GSH nos tecidos de cada ponto amostral, verificou-se

diferenças significativas entre os tecidos de Itacuruçá (F (2, 6) = 5,37; p = 0,046088). O teste

de post-hoc verificou que o teor de GSH nas folhas foi significativamente maior que o teor dos

caules (Q = 4,4679; p = 0,0046) em Itacuruçá (Figura 18). Ao analisar os pontos amostrais do

Saco do Engenho, a análise de variância encontrou também uma diferença significativa para

este biomarcador entre os tecidos do SE_2 (F (2 ,6) = 17,0; p = 0,003391). Ao comparar os

pares, observou-se que as folhas (Q = 5,3611; p = 0,0085) e as raízes (Q = 8,0980; p = 0,0039)

apresentaram uma concentração significativamente maior de GSH do que os caules (Figura
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18). Por fim, não foram encontradas diferenças significativas entre os tecidos do SE_1 (F (2,

6)  = 0,984; p = 0,426924) para este biomarcador.

Figura 18: Concentração de Glutationa Reduzida por ponto amostral (μmol

g-1 peso seco). a) Itacuruçá; b) Ponto SE_1; c) Ponto SE_2.

Legenda: variáveis que possuam uma mesma letra não apresentaram diferenças

significativas, enquanto variáveis com letras diferentes apresentam diferenças

significativas.

Isto posto, destaca-se que não foram encontrados trabalhos que tivessem estudado a

relação entre o GSH e o Fe em plantas de mangue. Por outro lado, há trabalhos que discutem à

indução de GSH por outros metais em plantas de mangue, tal como o trabalho de Caregnato e

colaboradores (2008), que constataram que o Zn não levou a uma indução significativa de

GSH nas folhas de A. marina. Não sendo verificada uma relação dose-dependente entre este

elemento e biomarcador. Além deste comportamento, a literatura para outros metais e tipo de

plantas  apresentam outros dois possíveis comportamentos, a saber:

i) Indução de GSH por metal: Huang et al. (2010) relatou que o conteúdo de GSH

em Kandelia candel e em Bruguiera gymnorrhiza foi significativamente

afetado  por Cd, Pb e Hg;
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ii) Depleção de GSH devido à exposição à metal: Santos e colaboradores (2011)

verificaram uma diminuição no teor de GSH em Brachiaria decumbens quando

expostas à Zn e Cd. Segundos os autores, esse decréscimo provalmente ocorreu

devido ao uso deste composto para formação de fitoquelatinas (KUBOTA et al.,

1995; PIQEURAS et al., 1999; DIXIT et al., 2001) ou pela sua ação quelante

com os metais (PAWLIK-SKOWRONSKA, 2003);

iii) Translocação de GSH para outros tecidos: Alosi et al. (1998) verificou que o Cd

podia acelerar o transporte de GSH da parte aérea para as raízes em Kandelia

obovata.

Ao comparar os níveis de GSH entre os tecidos, verificou-se uma tendência de maior

acumulação de GSH nas folhas e raízes seguida pelos caules (Figura 18). Salienta-se que os

dados deste trabalho indicaram diferenças significativas no teor de GSH entre as folhas e

raízes (maiores) e os caules (menores) para Itacuruçá e para o SE_2, não sendo observadas

diferenças significativas entre folhas e raízes para nenhum dos pontos analisados. Este

resultado sugere que a GSH está envolvida em mecanismos de defesas diferentes para cada

tecido da planta, e, possivelmente, atuando na destoxificação de outros metais ou de EROs de

outros tecidos (ALOSI et al., 1988; MENDOZA-COZATL et al., 2008; TOPPI et al., 2009;

HUANG e WANG, 2010; ANJUM et al., 2012), já que, no geral, tanto o Fe quanto o Zn estão

se acumulando preferencialmente nas folhas e raízes da A. schaueriana, em ambas as áreas

estudadas.

Além do que foi exposto, ressalta-se que a análise da concentração de GSH – isto é, a

análise da glutationa reduzida total como o único parâmetro - não permite o entendimento do

comportamento desta biomolécula em sua totalidade. Essa afirmação se explica devido ao fato

de que a ausência, por si só, do cruzamento entre as diferenças significativas de metais e as

diferenças significativas da glutationa não é suficiente para determinar se os metais em questão

são incapazes de induzir a produção de GSH. Segundo a literatura sobre o tema, a

concentração de GSH total é um balanço de sua biosíntese, consumo e degradação

(TRIPATHI et al., 2012 apud BARRAMEDA-MEDINA et al., 2014), dessa forma, é factível

que o contato com maiores concentrações de Fe e ou Zn possam ter influenciado tanto a

produção quanto o consumo desta biomolécula, de forma que a quantidade de GSH final não

tenha variado significativamente  entre as áreas estudadas.

Diante do fato de que: (i) ausência de trabalhos na literatura que tenham estudado à

influência do ferro no teor de GSH na A. schaueriana e ou em plantas de mangue; (ii) de haver


