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RESUMO 

 

 

Ensaios de curta duração envolvendo exposição de diferentes espécies de 
poliquetas têm sido empregados para avaliar a toxicidade de sedimentos marinhos. 
Porém, ainda existe necessidade de se desenvolver ensaios para medir os efeitos 
em níveis subletais predizendo o efeito de contaminantes em nível de população. 
Este estudo avaliou o potencial uso de poliquetas como um organismo indicador de 
contaminação ambiental por metais, utilizando a determinação de suas 
concentrações e de biomarcadores em nível molecular (metalotioneínas) na 
espécie Laeonereis culveri (Poliqueta: Nereididae). Organismos e sedimentos 
foram coletados em duas áreas da Baía de Guanabara, RJ (Jardim Gramacho e 
Mauá), com o objetivo de se investigar o uso desta espécie para biomonitoramento 
da qualidade ambiental e a influência do fracionamento geoquímico e dos sulfetos 
voláteis em ácido (AVS) sobre a biodisponibilidade de metais nos sedimentos. 
Uma extração sequencial foi proposta empregando em uma primeira etapa a 
extração a frio utilizando HCl 6 mol L-1, correspondendo aos metais 
simultaneamente extraídos ao AVS (SEM), e o resíduo obtido foi submetido à 
extração pelo método EPA 3051, em uma segunda etapa. A aplicação desta 
metodologia permitiu estimar a fração fracamente ligada aos sedimentos, 
assumida como potencialmente biodisponível. Amostras de sedimentos foram 
analisadas para a determinação do teor de matéria orgânica, análise 
granulométrica e concentração dos metais de interesse ambiental (Ag, Fe, Mn, Zn, 
Cd, Cu, Pb e Ni). Paralelemente, as concentrações de metais no tecido dos 
organismos foram determinadas, e os resultados foram apresentados com base 
em três classes de tamanho adotadas (<3 cm, 3-5 cm e 5-8 cm de comprimento). 
No manguezal de Gramacho, foram realizadas coletas na estação úmida 
(fevereiro/2009) e também na estação seca (junho/2009). Na outra área, foram 
realizadas duas amostragens consecutivas (agosto e setembro/2009). Os níveis 
dos metais nos organismos se mostraram ligeiramente maiores (para todas as 
classes de tamanho) em Mauá onde os sedimentos não apresentaram um excesso 
de AVS em relação ao SEM. Apenas a Ag apresentou tendência bem definida de 
aumento de concentração no organismo com o aumento da classe de tamanho, 
somente em Gramacho. No presente estudo, os poliquetas tiveram os níveis de 
metalotioneínas (MTs) medidos para as regiões de Gramacho e Mauá, com base 
nas 3 classes de tamanho adotadas. A primeira região mencionada apresentou 
maiores níveis de MTs. As MTs nos organismos de maior tamanho da área de 
Gramacho apresentaram valor médio de concentração de 96,5 g g-1 , e se 
mostraram superiores aos das outras classes, que foram similares com médias 
iguais a 31,0 e 38,6 g g-1. Os poliquetas do manguezal de Mauá não 
apresentaram grande variabilidade nos níveis de MTs entre as diferentes classes 
de tamanho com valores médios entre 14,8 e 20,8 g g-1.  

Alterações morfológicas nos organismos foram avaliadas para ambas as 
áreas. Um total de 80% dos organismos amostrados em Gramacho e 36% dos 
provenientes de Mauá apresentaram um tipo de alteração morfológica (lígula 
bifurcada, tumoração e atrofia), refletindo efeitos deletérios dos ambientes poluídos 
que habitam.  
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ABSTRACT 

 

 

Short-term sediment test using polychaetes has been routinely used to 
assess marine sediment toxicity. However there are needs to develop long-term 
assays that measure the effects on sub-lethal endpoints, predicting impacts at 
population level. This study evaluated the potential use of polychaetes as indicators 
of metal contamination, using the determination of metal concentrations and 
molecular biomarkers (metalothioneins) in Laeonereis culveri (Polychaeta, 
Nereididae). Organisms and sediments were collected in two polluted sites located 
in Guanabara Bay, RJ (Jardim Gramacho e Mauá), to investigate the use of this 
species in environmental monitoring assessments and the influence of metal 
geochemical partitioning and acid volatile sulfides (AVS) in sediments on the metal 
bioavailability. A sequencial extraction was proposed, using in the first step an 
extraction in cold 6 mol L-1 HCl, corresponding to the metals simultaneously 
extracted to AVS (SEM), and the sediment residue was used in a second 
extraction, according to EPA 3051 method. This method allowed an evaluation of 
the metals in a weakly-bound fraction in sediments, assumed as potentially 
bioavailable. Sediment samples were analyzed for organic matter content, grain 
size and metals of environmental interest (Ag, Fe, Mn, Zn, Cd, Cu, Pb and Ni). 
Metal concentrations were determined in three size classes of organisms (<3 cm, 
3-5 cm and 5-8 cm lenght). For Gramacho area, sampling was carried out in the 
wet (February/2009) and dry (June/2009) seasons, and two sampling were carried 
out in the other area (august/2009 and September/2009) in the dry season. Metal 
concentrations in worms were higher in Mauá, where sediments presented AVS 
levels not exceeding SEM levels. Only the Ag presented a well defined trend of 
concentration increase with the increase in organism length. In the present study, 
concentrations of metalothioneins (MTs) were presented according to the three size 
classes adopted. Organisms from Gramacho showed the higher levels of MTs. For 
Gramacho, organisms from the larger size showed more elevated MT 
concentrations (96,5 g g-1) than other organisms (31,0 e 38,6 g g-1). Organisms 
from Mauá presented low variability among size classes (means from 14,8 to 20,8 
g g-1).  

A total of 80% of organisms from Gramacho and 36% of organisms from 
Maua presented some kind of morphological alteration (atrophy of dorsal cirri, 
bifurcated ligule and tumors), reflecting the deleterious effects of the inhabited 
polluted environments. Therefore, an integration of polychaete molecular and 
systemic biomarkers presents a potential use in environmental quality 
assessments. 

 

Key-Words: Bioavailabibity. Guanabara Bay. Laeonereis culveri. Metallothioneins.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A poluição por metais se mostra uma questão ambiental que desperta grande 

interesse em diferentes países há várias décadas. Porém, ainda existe uma 

necessidade de desenvolvimento de novos estudos para entender o mecanismo de 

bioacumulação e toxicidade de metais em organismos aquáticos. Tais estudos 

podem promover informações úteis para uma avaliação de risco ambiental em 

ambientes aquáticos, especialmente estuários (WANG et al., 2008). Estes 

ambientes são muito importantes em ecossistemas costeiros porque se mostram 

regiões de alta produtividade que são cruciais para a história de vida de alguns 

invertebrados (MC LUSKY; ELLIOT, 2004). Consequentemente a sustentabilidade 

destes corpos d’água é vital para regiões costeiras em termos ecológicos e 

econômicos. Em geral, estuários, áreas onde ocorre deposição de sedimentos, 

estão expostos a contaminantes químicos transportados por rios oriundos de áreas 

densamente urbanizadas ou industrializadas. De fato, estes sedimentos se 

mostram um importante reservatório de uma grande quantidade de substâncias 

químicas introduzidas no ecossistema aquático pela atividade humana (SAIZ-

SALINAS E GONZALEZ-OREJA, 2000). Assim, para se determinar a 

presença/risco potencial de estressores antrópicos, organismos adequados e 

respostas em nível de sub-organismo precisam ser estabelecidas para tais 

ecossistemas (DÍAZ-JARAMILLO et al., 2010).  

A avaliação da degradação da qualidade ambiental de ecossistemas 

aquáticos envolve a interpretação de múltiplos parâmetros físicos, geoquímicos, 

toxicológicos e ecológicos (CHAPMAN, 2005). No estudo das interações físicas, 
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químicas e biológicas que determinam a exposição dos organismos aos agentes 

químicos de origem antrópica, associados aos sedimentos ou fase dissolvida, 

emprega-se o conceito de biodisponibilidade destes agentes. Porém, existem 

controvérsias quanto a definição de biodisponibilidade, pois de acordo com a área 

de conhecimento onde o termo é empregado, diferentes definições são 

encontradas, conforme revisado por Stokest et al. (2005). Neste estudo, o termo 

biodisponibilidade adotado se refere à quantidade de um agente químico que se 

encontra disponível no ambiente para ser incorporada pela biota (STOKES et al., 

2005). Refere-se a uma exposição ao risco de incorporação biológica. Contudo, a 

biodisponibilidade de um composto químico define a relação entre a sua 

concentração em um dado ambiente e o nível deste contaminante que é 

incorporado por um determinado organismo receptor podendo causar um efeito 

positivo ou negativo.  

A biodisponibilidade é específica para cada espécie estudada, porque a 

dose que alcança o órgão ou tecido alvo no organismo estudado, e resultados ou 

respostas biológicas, podem variar de acordo com diferentes receptores (STOKES 

et al., 2005). Um interessante aspecto para estudos de monitoramento da poluição 

ambiental é o estudo do comportamento e bioacumulação dos metais em 

organismos que é importante para a tomada de decisão sobre o manejo de áreas 

impactadas. Diferentes estudos mostram que a concentração de metais tóxicos em 

tecidos biológicos refletem sua concentração no ambiente em um determinado 

período de tempo (por exemplo, LEE et al., 2005). Trata-se de uma técnica que 

determina não somente o nível da poluição ambiental, mas também investiga a 

biodisponibilidade dos metais tóxicos do ambiente para os organismos vivos 

fornecendo informações sobre o risco ao qual estes se encontram submetidos.  

Em Janeiro de 1995, o “Sediment Quality Criteria Subcommittee of the 

Ecological Processes and Effects Committee” (EPEC) da agência de proteção 

ambiental norte-americana (US EPA) propôs o uso do equilíbrio de partição (EqP) 

para estimar a biodisponibilidade de 5 metais presentes em sedimentos aquáticos 

(cádmio, cobre, chumbo, níquel e zinco). No caso destes metais, um dos principais 

fatores que controlam a partição sedimento-água intersticial nos sedimentos 

anóxicos é a concentração de sulfetos voláteis em ácido (acid-volatile sulfides ou 

AVS). Metais dissolvidos na água intersticial dos sedimentos se ligam a estes 
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sulfetos, formando sulfetos metálicos e assim pouco disponíveis (DI TORO et al., 

1990). A diferença entre a concentração molar de AVS e as concentrações molares 

de metais simultaneamente extraídos ao AVS (simultaneously extracted metals ou 

SEM) nos sedimentos podem indicar o seu potencial tóxico, por haver risco dos 

metais se manterem na fase dissolvida, mais biodisponível, se não houver AVS 

suficiente para seqüestrar estes metais para a fase sólida, por exemplo, na forma 

de sulfetos. Assim, se [AVS] > [SEM], não se espera toxicidade aguda para 

organismos bentônicos em função das concentrações dissolvidas dos metais (por 

ex., cádmio e cobre) que formam sulfetos mais estáveis do que o FeS, que é 

geralmente a principal forma de AVS, pois os metais em solução irão substituir o 

ferro se ligando ao sulfeto (DI TORO et al., 1990). Destaca-se que este modelo 

(denominado modelo AVS) foi desenvolvido para avaliar a biodisponibilidade na 

fase dissolvida dos sedimentos. 

Em diversos estudos disponíveis na literatura, metais de interesse ambiental 

são empregados para a avaliação da qualidade de sedimentos aquáticos e podem 

ser entendidos como elementos tipicamente utilizados em atividades humanas, que 

são potencialmente tóxicos para os organismos (WANG et al., 1999). Mas, quando 

um elemento pode ser considerado tóxico para um organismo? Existem metais que 

desempenham apenas um papel negativo em organismos vivos, como a inibição ou 

ativação enzimática, danos causados a organelas subcelulares, potencial 

carcinogênico e efeitos nos rins, sistema endócrino, reprodução e sistema 

respiratório. Estes que não apresentam papel positivo nos organismos vivos 

(elementos-não essenciais à vida) incluem alguns dos elementos mais tóxicos 

usados pela indústria, como, por exemplo, Hg, Pb e Cd. Metais que são 

necessários para o funcionamento de um organismo, chamados elementos 

essenciais, se encontrados em elevadas concentrações podem também ser 

tóxicos, como o Cu, Mn e Zn. Outro fator determinante é a forma química do 

elemento. Por exemplo, estado de oxidação é um fator importante para determinar 

o comportamento do metal no ambiente, afetando sua potencial toxicidade. 

Nos estudos da qualidade de sedimentos costeiros deve-se destacar a 

importância de avaliar organismos que vivem em contato direto com os sedimentos 

(organismos bentônicos), que podem estar expostos aos poluentes acumulados 
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entre os organismos. Podemos destacar aqueles que ingerem as partículas de 

sedimento, como por exemplo, os poliquetas (RAINBOW, 1995). 

Poliquetas são organismos oportunistas que apresentam um importante 

papel no funcionamento de comunidades bentônicas. Estes organismos são 

amplamente utilizados em estudos de monitoramento ambiental (DE JONGE et al., 

2010). Por exemplo, Morales-Casseles et al. (2008) realizaram bioensaios e testes 

de toxicidade por período de 10 dias para a avaliação da qualidade de sedimentos, 

utilizando crustáceos, enquanto Lee et al. (2005) investigaram a influência do AVS 

e SEM sobre a biodisponibilidade e toxicidade de metais em sedimentos em um 

gradiente através de ensaios de exposição em laboratório empregando poliquetas 

(POCKLINGTON; WELLS, 1992). É importante destacar que entre as diferentes 

espécies de poliquetas os hábitos alimentares podem variar ao longo do 

desenvolvimento do organismo, por exemplo, L. culveri, espécie típica de 

ambientes sujeitos a variações de maré. Estas quando na fase larval, com 

comprimentos menores que 3 cm (3 a 5 setígeros), ingerem basicamente 

diatomácias bentônicas, microalgas que se encontram na superfície dos 

sedimentos, enquanto indivíduos maiores ingerem sedimento e detritos 

(PETTIBONE, 1971; MAZURKIEWICZ, 1975). Então indivíduos de diferentes 

tamanhos podem ter diferentes incorporação de metais através do alimento. 

 

1.1  A BIOACUMULAÇÃO DE CONTAMINANTES METÁLICOS E USO DE 
BIOMARCADORES 

 

A bioacumulação pode ser definida como a incorporação e retenção de um 

elemento ou composto químico biodisponível em qualquer fonte externa (água, 

alimento, substrato e ar), ECETOC (1996). Ela é o resultado do balanço entre 

incorporação, distribuição e eliminação pelo organismo. Para ocorrer, a taxa de 

incorporação de todas as fontes deve ser maior do que as taxas de perdas dos 

tecidos do organismo. Estas perdas podem ser por difusão, transformação 

metabólica ou transporte ativo (NEFF, 2002). 
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A bioacumulação pode ser um importante indicador da qualidade ambiental, 

uma vez que exista a correlação entre a concentração do metal na biomassa e a 

concentração no ambiente estudado (Figura 1). 

 

Figura 1: Correlação entre o nível do contaminante no ambiente e no tecido biológico. O coeficiente 
angular da reta corresponde ao fator de bioacumulação do contaminante, em relação à 
concentração no ambiente (CHOJNACKA, 2009).  

 

A concentração de equilíbrio no tecido do organismo em relação ao meio é 

usualmente medida como o Fator de Bioacumulação, estimado pela razão entre a 

concentração no tecido do organismo e a concentração nos compartimentos 

ambientais. Este fator é, mais apropriadamente, a razão entre a soma das taxas de 

incorporação e a soma das taxas de perda por mecanismos ativos e passivos do 

organismo (NEFF, 2002).  

De acordo com as diferenças nas formas de metabolizar os xenobióticos - 

como descrito anteriormente em relação ao tamanho dos indivíduos - existe uma 

necessidade de se detectar e avaliar o impacto de poluentes nos organismos 

expostos, não somente pela avaliação da quantidade dos poluentes presentes no 

ambiente e nos animais, e sim no estudo de biomarcadores morfológicos, 

moleculares, bioquímicos e fisiológicos, que detectem efeitos biológicos nos 

organismos (BIANCHINI, 2003).  

Antes da morte ou manifestação de doenças, organismos podem responder 

a um estresse sofrido através de uma alteração em nível molecular, fisiológico ou 

comportamental. E a habilidade de se reconhecer ou medir estas alterações são 

definidas como bimarcadores. Estes proporcionam uma informação prévia evitando 
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que um dano maior ocorra, o que pode causar sérias conseqüências para o 

organismo (LIVINGSTONE, 1993). O uso de biomarcadores medidos em nível 

molecular foi proposto como uma ferramenta bastante sensível e útil para medir o 

efeito biológico possibilitando a produção de dados para o estudo da qualidade 

ambiental (LAMA; GRAY, 2003). 

Nas últimas décadas, as avaliações dos efeitos biológicos de substâncias 

químicas nos organismos aquáticos têm se baseado nos resultados de testes de 

toxicidade para uma dada espécie. Sua padronização forneceu um meio eficiente e 

de custo moderado para monitoramento dos potenciais efeitos adversos para 

algumas substâncias químicas (RAND; PETROCELLI, 1985).  Assim, estudos de 

campo se mostram importantes ferramentas para a avaliação e compreensão dos 

efeitos biológicos ou ecológicos de agentes químicos sob condições naturais. 

Orlando e colaboradores, em estudo realizado em 1999, evidenciaram a 

importância da realização de estudos onde são avaliadas as respostas biológicas 

de espécies nativas aos contaminantes eventualmente presentes no seu habitat. 

Além disso, de acordo com Winkaler et al. (2001) um número insuficiente de 

estudos sobre o impacto de contaminantes nos ecossistemas tropicais são 

realizados no Brasil. Sendo assim, a ecotoxicologia tropical necessita de mais 

estudos sobre os efeitos de contaminantes sobre organismos aquáticos nativos da 

região (LACHER JR; GOLDSTEIN, 1997). 

Alguns biomarcadores são bastante recomendados, por exemplo, as 

Metalotioneínas (MTs) ou proteínas semelhantes as metalotioneínas (MTLPs) se 

mostram como uma classe de proteínas que são induzidas por metais seja no 

campo ou através de experimentos em laboratório em diferentes espécies 

(AMIARD et al., 2006).  

 

1.2  UTILIZAÇÃO DE BIOMARCADORES COMO INDICADORES DE 
CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 

 

O termo biomarcador está diretamente relacionado a uma alteração bioquímica, 

fisiológica, morfológica ou histológica, utilizada para indicar a exposição ou o(s) 

efeito(s) de uma substância sobre o organismo de um ser vivo. Parâmetros 
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biológicos podem sofrer alterações devido a interação entre o agente químico e o 

organismo, portanto, um estudo quantitativo destes parâmetros utilizados como 

indicadores biológicos ou biomarcadores  se mostra interessante, quando se tem 

uma possível correlação com a intensidade da exposição e/ou efeito biológico da 

substância.  

Um biomarcador ideal deve ser específico para um composto ou classe de 

compostos, podendo ser utilizado em diferentes espécies (IPCS, 1993). A ordem 

seqüencial de resposta ao estresse causado por um poluente em um sistema 

biológico se encontra representado na Figura 2. O efeito em nível hierárquico 

superior é sempre precedido por mudanças no processo biológico. Assim, o 

biomarcador é utilizado como um sinal prévio refletindo a resposta biológica 

causada por um contaminante. A qualidade de um biomarcador molecular está 

relacionada a capacidade de uma mudança ser medida antes que alguma 

conseqüência adversa significativa ocorra no organismo de interesse. 

 

Figura 2: Representação esquemática da ordem sequencial de respostas ao estresse 
causado por poluentes em um sistema biológico (VAN DER OOST et al., 2003). 
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Os biomarcadores podem ser divididos em três classes (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL, 2003; IPCS, 1993) que são biomarcadores de exposição, 

efeito e suscetibilidade: 

Os biomarcadores de exposição podem ser usados para confirmar ou 

estimar a exposição de indivíduos ou de uma população a uma determinada 

substância ou grupo de substâncias fornecendo uma relação entre a exposição 

externa e a dose interna.  

Os biomarcadores de efeito são aqueles que podem ser usados para 

documentar a ocorrência de alterações ou efeitos adversos à saúde devido à 

exposição externa e absorção de determinada substância.  

Finalizando, os biomarcadores de suscetibilidade são aqueles que ajudam a 

elucidar a variação no grau de resposta da exposição a substâncias tóxicas 

observadas em diferentes indivíduos. 

Um número relativamente grande de estudos sugere a utilização de (MTs) 

como biomarcador de exposição a metais. A literatura sobre este biomarcador, 

principalmente em invertebrados aquáticos, apresenta um número crescente de 

publicações. Sua utilização foi validada em diversos estudos ( IMBER et al., 1987; 

RASPOR et al., 1999; LIONETTO et al., 2001; PETROVIC et al., 2001; 

RODRIGUEZ-ORTEGA et al., 2002; ROSS et al., 2002; MOURGAUD et al., 2002; 

LEE et al., 2005; MARTIN-DIAZ et al., 2007, DE JONGE et al., 2010).  

 

1.3  AS METALOTIONEÍNAS  

 

As MTs são proteínas citosólicas, não enzimáticas de baixa massa 

molecular (6-7 kDa), com alto conteúdo de resíduos de cisteína (Figura 3). Estas 

são termoestáveis e não se tem a presença aminoácidos aromáticos ou histidina 

em sua cadeia polipeptídica. Devido a sua capacidade de se ligar a metais (KÄGI; 

SCHÄFFER, 1988), estas atuam no controle homeostático de metais (por exemplo, 

Zn e Cu), podendo atuar como um estoque intracelular destes elementos suprindo 

demandas enzimáticas e biológicas (BROUWER et al., 1989; VIARENGO; NOTT, 

1993; ROESIJADI, 1996). Outro fator importante é que, por exemplo, o Cd e Hg 
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apresentam a capacidade de deslocar metais essenciais associados às MTs. Além 

do mais, devido ao aumento da tolerância a metais estar associado a indução das 

MTs, estas são conhecidas por estarem envolvidas no processo de detoxificação 

de metais-traço essenciais, quando ocorrem em excesso, ou os metais não 

essenciais ( PAVICIC et al., 1994; ROESIJADI, 1996; WALLACE; LOPEZ, 1997; 

RITTERHOFF; ZAUKE, 1998). Estas proteínas também podem reagir com 

espécies reativas de oxigênio, apresentando assim uma ação antioxidante 

(VIARENGO et al., 1999; VIARENGO et al., 2000).  

 

 

Figura 3: Seqüência de aminoácidos de uma molécula de metalotioneína subdividida em 2 
domínios.  

 

As MTs são conhecidas pela sua capacidade de se ligar a diferentes metais 

e seu comportamento é dominado pela química dos grupos tióis. Sabe-se que uma 

molécula de MT pode se ligar a 7 átomos de cádmio ou zinco, ou a 11-12 átomos 

de cobre(I) (SUZUKI et al., 1996). Entretanto, a afinidade da MT é diferente para os 

vários metais e depende da afinidade de cada metal pelos grupos sulfidrilas 

presentes na sua molécula: Hg2+ > Cu+ > Ag+ > Cd2+ > Pb2+ > Zn2+ (CANESI et al., 

1999). Conseqüentemente, um metal com maior afinidade pela MT pode deslocar 

outro que já esteja ligado a esta proteína. Viarengo et al. (2000) também atribui às 

MTs o papel de atuar como redutoras dos níveis citossólicos de metais pró-

Domínio  Domínio  

 

Molécula de MT de mamífero 

Cisteína 
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oxidantes, como cobre e ferro, e ainda, liberam zinco. Este último apresenta, entre 

suas funções, a de dar estabilidade às membranas celulares. 

Múltiplas isoformas foram identificadas e também variações em sua massa 

molecular também vem sendo observadas, o que sugere a presença de formas 

monoméricas e dimerizadas de MTs (LANGSTON et al., 1998). As MTs da mesma 

espécie diferem em sua seqüência de aminoácidos gerando assim uma família de 

isoformas. Propõe-se que as diferenças entre as isoformas se refletem em 

diferentes funções para as quais estas proteínas são responsáveis lembrando que 

o exato papel biológico destas isoformas ainda não está completamente elucidado 

(ERK et al.,1999). 

Tendo em vista que as MTs são proteínas multifuncionais, seu padrão de 

regulação genética também é complexo. Na região promotora do gene das MTs 

existem os elementos responsivos a metais (MREs – “metal regulatory element”) 

que são os elementos de resposta mais comuns, podendo ser encontrados tanto 

em invertebrados quanto em vertebrados. Dentre os diversos fatores de transcrição 

que interagem com os MREs, o mais conhecido é o MTF-1 (“metal transcription 

factor-1”). A transcrição das MTs depende da interação do MTF-1 com os MREs, e 

esta ligação é mediada pela presença de zinco (“zinc fingers”). O fator de 

transcrição MTF-1 encontra-se inativo quando complexado com seu inibidor MTI 

(“metallothionein transcription inhibitor”) que é sensível ao zinco. A presença de 

metais como o cádmio ou cobre promovem a liberação do zinco do seu sítio de 

armazenamento num ligante intracelular de metais, uma vez que estes metais 

possuem maior afinidade pelo ligante que o zinco. Dessa forma, há um aumento 

nos níveis citosólicos de zinco livre, que por sua vez se liga ao complexo MTI/MTF-

1, promovendo a dissociação deste e a liberação do MTF-1, que interage com os 

MREs ativando a transcrição de MT (Figura 4). Com base no que foi descrito, 

acredita-se que o cádmio e o cobre induzam a síntese de MT indiretamente, por 

meio de um aumento na concentração de zinco livre no citossol (ROESIJADI, 

1996). 
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Figura 4: Modelo de indução de metalotioneínas e recuperação de ligantes-alvos envolvido 
em uma ligação com o metal tóxico representado pelo cádmio (Cd). MT, metalotioneína, 
MREs, “metal regulatory elements”, MTF, “metal transcription factor-1”, MTI, “metal 
transcription inhibitor”) (ROESIJADI, 1996). 

 

1.4  DETERMINAÇÃO DAS MTs 

 

A Tabela 1 ilustra exemplos de estudos onde os autores tinham dentre seus 

objetivos a determinação das MTs. Após uma busca bibliográfica, foram 

selecionados alguns estudos de forma a possibilitar a discussão das estratégias 

analíticas adotadas e os respectivos objetivos. Esta tabela mostra a estratégia 

analítica adotada e o organismo estudado e o país de origem. Pode-se observar 

também que há uma carência de estudos na América do Sul, e restringindo ainda 

mais, no Brasil. 

A cromatografia a líquido de alta eficiência se mostrou presente na maioria dos 

estudos, sendo assim a técnica mais adotada para a purificação do extrato 

protéico. Também, estes autores utilizaram no procedimento de extração a 

termocoagulação ao invés da precipitação com solventes.  Porém, dentre os 

estudos envolvendo a técnica citada, observa-se aplicação de diferentes métodos 
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cromatográficos como exclusão molecular, fase reversa e troca iônica. Os sistemas 

de detecção utilizados foram UV-Vis, fluorescência e também (Inductively coupled 

plasma mass spectroscopy) ICP-MS para a medição dos níveis de metais obtidos de 

diferentes organismos. Berthet et al. (2005) utilizou polarografia de pulso diferencial 

(DPP), porém com previa purificação do extrato obtido via SEC.  

Autores, como por exemplo, Makarov e Szpunar (1998) e Alhama et al. (2006), 

se dedicaram ao estudo e/ou otimização de novas metodologias buscando uma 

técnica sensível e confiável para a determinação de MT. O primeiro autor 

empregou detecção de fluorescência e derivatização com monobromobimano. Uma 

estratégia auxiliar usada foi a eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil 

sulfato de sódio (SDS-PAGE) para a identificação e a estimativa da massa 

molecular da MT. O segundo estudo também empregou cromatografia a líquido, 

porém com detecção online com ICP-MS o que possibilitou a determinação dos 

metais associados a ligantes macromoleculares de diferentes massas moleculares. 

Uma estratégia empregada é a detecção em U.V a qual não é específica. 

Santiago-Rivas et al. (2007) sugere para uma rápida determinação de alguns 

metais associados às MTLPs empregando a cromatografia a líquido de alta 

eficiência, utilizando uma coluna de troca iônica on-line com espectrometria de 

emissão atômica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP OES). 

Berthet et al. (2005) empregou HPLC para a purificação do extrato obtido e 

isolamento da fração contendo as MTLPs. Assim a fração contendo esta classe de 

proteínas é determinada via polarografia de pulso diferencial de acordo com a 

reação de Brdicka como descrito por Geffard et al. (2002).   

Linde-Arias et al. (2008) mostraram um exemplo de trabalho realizado no Brasil 

onde a autora estudou os efeitos da contaminação ambiental sobre peixes 

(biomonitores) no Rio Paraíba do Sul. Esta avaliou os níveis de MTs empregando 

métodos espectrométricos como descrito em estudo realizado por Viarengo et al. 

(1997) e acetilcolinesterase, ambos empregados como biomarcadores.  

Geracitano et al. (2004) avaliou o efeito de cobre sobre poliquetas (Laeonereis 

acuta) coletadas em duas regiões distintas e definidas pelos autores como poluídas 
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e não poluídas (Lagoa dos Patos, RS). Foram estudados as MTs, catalase e 

superoxido desmutase e glutationa S-transfrerase. 

 

Tabela 1: Exemplos de estudos e estratégias analíticas empregadas para o estudo 
das MTLPs ou MTs 

Autor  Estratégia adotada 
Organismo 
estudado  Analito  Origem 

Ferrarello et al., 2002 
 ‐  Cromatografia  de 
exclusão molecular  mexilhões       

  
 ‐ Cromatografia de  fase 
reversa     MTLPs  Espanha 

    ‐ ICP‐MS          

Santiago‐Rivas  et  al., 
2007 

 ‐ Cromatografia de troca 
iônica  Mexilhões  MTLPs  Espanha 

    ‐ ICP OES          

Makarov e Szpunar, 1998 
 ‐  Cromatografia  de 
exclusão molecular          

    ‐ ICP‐MS 
Material 
biológico 

Metaloproteínas 
Metais  França 

    ‐ técnicas hifenadas          

Geracitano et al., 2004 
Espectrofotometria 
(412nm)  Poliquetas  MTs  Brasil 

Linde‐Arias et al. 2008  HPLC  peixes  MTs  Brasil 

Francesconi et al., 1997 
 ‐  Cromatografia  de 
exclusão molecular  camarões  MTs   Dinamarca 

    ‐ ICP‐MS Maldi          

Deeds et al., 1999 
 ‐  Cromatografia  de 
exclusão molecular   Oligoquetas MTLPs 

 Estados 
Unidos 

  
 ‐  Detecção  arranjo  de 
diodos (u.v)         

  
 ‐  Cromatografia  de 
exclusão molecular          

Dallinger et al., 1997 
 ‐  cromatografia  de  fase 
reversa  peixes  MTs   Austria 

  
 ‐  Espectrometria  de 
absorção atômica           

   com forno de grafite          

  
 ‐ HPLC com detector de 
fluorescencia          

Miyairi et al., 1998 
 ‐ Cromatografia de  fase 
reversa 

Cultura  de 
células  MT  Japão 

  
 ‐  Derivatização  com 
SBD‐F          

              

Ndayibagira et al., 2007   ‐ HPLC   Minhocas  MTLPs  Canadá 

    ‐  Derivatização  com          
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SBD‐F 

    ‐ HPLC          

Pedersen et al., 1998 
 ‐  Derivatização  com 
DTNB  caranguejo  MTs  Dinamarca 

              

    ‐ HPLC fase reversa          

Polec et al., 2002   ‐ Eletroforese capilar  Ratos  MT  França 

  
 ‐  ICP‐MS  (tecnicas 
hifenadas)          

             

Infante et al., 2006  HPLC (troca iônica)  Peixes  MT (isoformas)  Bélgica 

              

              

Nostelbacher et al., 2000  HPLC (troca iônica)  Ratos  MT (isoformas)  Alemanha 

              

Alhama et al., 2006  HPLC (fase reversa)   MT  Espanha 

Amiard et al., 2008 
DPP (differential pulse 
polarography) mexilhões  MT  França 

Berthet et al., 2005 

HPLC  (Exclusão 
molecular) 
Polarografia  de  pulso 
diferencial  Esponjas  MT  França 

    ‐ Exclusão molecular           

Jaeckel et al., 2005   ‐ Fase reversa  fungos  MT  Alemanha 

    ‐ ESI ‐ MS          

 

Assim, com base nos estudos mostrados na Tabela 1, pode-se observar que a 

maior destes foram realizados na Europa, onde se destaca a Espanha presente em 

4 estudos inclusive aquele que teve o Brasil como área de estudo, por exemplo, 

Linde-Arias et al. (2008); Geracitano et al. (2004). Grupos de pesquisa do Canadá 

e Japão também se mostram presentes, o que evidencia uma carência de estudos 

na América do Sul envolvendo biomarcadores, uma vez que tal região possui 

localidades em situação crítica devido a poluição por esgoto domestico não 

tratados, efluentes industriais, pesticidas. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

Este estudo tem como propósito avaliar o potencial uso de poliquetas como 

um organismo indicador de poluição ambiental, utilizando a determinação de 

concentrações de metais e de biomarcadores em nível molecular (MTs) na espécie 

Laeonereis culveri (TREADWELL, 1923), com o auxílio da geoquímica para avaliar 

o potencial risco de incorporação de metais por estes organismos a partir dos 

sedimentos marinhos provenientes de regiões conhecidamente impactadas na Baía 

de Guanabara (RJ) – as áreas de manguezais de Gramacho (Duque de Caxias) e 

de Mauá (Magé).  

 

2.1.1  Objetivos específicos 

 

1 – Otimizar uma metodologia que proporcione a separação e adequada detecção 

de MTs obtidas de poliquetas, com o auxílio da técnica de cromatografia a líquido 

de alta eficiência.  

 

2 – Utilizar a eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio 

(SDS-PAGE) empregando a derivatização com monobromobimano como uma 

estratégia auxiliar na identificação das MTs. 

3 – Estudar o potencial uso das MTs como biomarcador de contaminação por 

metais em poliquetas em manguezais com diferentes históricos de poluição. 
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4 – Verificar a possível correlação entre concentração de metais e indução de MTs 

para diferentes contaminantes metálicos. 

5 – Avaliar a proporção entre AVS, concentração dos metais no sedimento e a 

biodisponibilidade destes de acordo com o modelo AVS comparando as duas 

regiões de manguezal. 

6 – Comparar as concentrações de metais em tecido com os parâmetros 

geoquímicos (como os níveis de metais e AVS) e físico-químicos (como Eh e pH) 

dos sedimentos. 

7 – Verificar a concentração de metais e biomarcadores em função do tamanho de 

poliquetas, para avaliar a possível variabilidade na acumulação dos metais. 

8 – Avaliar o potencial uso de alterações morfológicas em poliquetas como 

estratégia indicativa da intensidade da contaminação ambiental e os danos 

causados nos organismos nas duas áreas de manguezal. 
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3 JUSTIFICATIVA  
 

 

Poliquetas, quando tratadas em laboratório, podem se mostrar úteis na 

avaliação de sua sensibilidade a contaminantes metálicos através de alterações 

mensuráveis, por exemplo, em nível celular ou molecular (WON et al., 2008). 

Assim, este estudo propõe a utilização do organismo citado como um biomonitor 

visando contribuir para a diminuição da lacuna de conhecimento sobre a utilização 

de MTs como um potencial e específico biomarcador, uma vez que trata-se de uma 

mudança bioquímica sub-letal resultado de uma exposição do indivíduo a um 

poluente tóxico (GADD, 1992). Uma das respostas bioquímicas que tem 

despertado grande interesse em áreas temperadas, em caso de exposição a 

metais, é a indução de MTs (VALLEE, 1991; ENGEL; BROUWER, 1989). Medições 

de alterações em nível bioquímico ou fisiológico detectam mais rapidamente e 

especificamente a presença de diversos compostos tóxicos, permitindo a 

identificação antecipada de alterações, antes que efeitos deletérios alcancem 

níveis organizacionais superiores( MONSERRAT et al., 2003). 

Por que utilizar poliquetas? Alguns estudos com invertebrados mostram a 

abundância destes organismos, quando se trata de organismos bentônicos, já que 

estes se encontram em contato direto com o sedimento onde os poluentes estão 

retidos e concentrados. O fato de estes organismos apresentarem baixa mobilidade 

pode ser útil em programas de biomonitoramento, uma vez que estes refletem a 

contaminação local (MONSERRAT et al., 2003). Além disso, a ampla distribuição 

espacial da espécie avaliada (OLIVEIRA, 2009) e sua ocorrência tanto em áreas 

naturais quanto impactadas reforçam seu uso para fins de biomonitoramento.
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4 ÁREA DE ESTUDO  

 

4.1  BAÍA E GUANABARA 
 

 

A Baía de Guanabara é um estuário localizado no litoral do Estado do Rio de 

Janeiro. As coordenadas limites aproximadas estão entre 22°40’ S e 23° 00’ S de 

latitude e 43° 00’ S e 23°00’S de longitude. Trata-se de um estuário com uma área 

total de 384 km2, incluindo 56 km2 de ilhas. O volume médio estimado de água é  

1,87 x 109 m3, profundidade média de 7,7 m e o seu perímetro de 131km 

(KJERFVE et al., 1997). 

Trata-se de um exemplo de degradação resultante da ação do homem ao 

longo da costa brasileira. Este estuário abriga o segundo maior porto comercial 

brasileiro com aproximadamente 1700 navios/ ano (CDRJ, 2000), e se encontra 

circundado por aproximadamente 6000 indústrias, cercado de igual número ao 

longo de sua bacia de drenagem (DORNELES et al., 2008). Em conjunto com 

atividades portuárias existem estaleiros, duas bases navais, e marinas ao longo da 

baía (KJERFVE et al., 1997). 

Um grande complexo metropolitano também se encontra ao longo deste 

estuário o qual promove a descarga de esgoto doméstico e industrial. 

Numericamente, a poluição na Baía de Guanabara pode ser sumarizada em 

aproximadamente 10,9 kg de metais potencialmente tóxicos e 343 kg entre óleos e 

lipídeos, que no conjunto são liberados diariamente (SEMADS, 2001). Também, 

constituintes sólidos se mostram uma importante fonte de contaminação (PERIN et 

al., 1997). O tratamento deficiente de resíduos sólidos (lixo) se torna um grave 

problema ambiental, levando em consideração que esta área se encontra cercada 
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por 4 cidades incluindo a região metropolitana do Rio de Janeiro com uma 

população total de 11 milhões de habitantes (KJERFVE et al., 1997). Partindo de 

uma produção diária de 13000 toneladas de resíduos sólidos, assume-se que 4000 

toneladas/ dia não são devidamente descartadas, e aproximadamente 1000 

toneladas/ dia são armazenadas em taludes sanitários atuando como uma fonte de 

contaminação para a Baía. 

Os fatores de degradação mencionados, somados aos aterros clandestinos 

no entorno da Baía de Guanabara contribuem para valores elevados de alta taxa 

de sedimentação que, segundo Amador (1997), se mostra em 1 cm ano-1.  

 

 

4.1.1  Mangue situado no entorno do aterro sanitario de Jardim Gramacho 
 

 

O Aterro Sanitário de Jardim Gramacho foi implantado pelo Governo 

Estadual do Rio de Janeiro em 1978 em terreno de propriedade do INCRA, onde 

predominava extenso manguezal. Atualmente, esta área de manguezal se encontra 

altamente reduzida às suas porções periféricas. Este aterro recebe resíduos 

sólidos (principalmente lixo urbano) da região metropolitana do Rio de Janeiro , 

Duque de Caxias, Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Guapimirim e 

Petrópolis. Cerca de 73% deste material são provenientes da cidade do Rio de 

Janeiro. Trata-se do maior aterro sanitário da América Latina, operado 24h dia-1. 

Implantado em uma área predominantemente de manguezais, o Aterro 

metropolitano de Gramacho é rodeado, principalmente por planícies costeiras de 

sedimentos finos, nas quais predomina a vegetação de manguezal (ocorrendo 

Avicennia schaueriana Stapf & Leech., Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. 

Rhizophora mangle L.). A vegetação nesta região se encontra em fase de 

recuperação iniciada em janeiro de 1996 com o plantio de Rhizophora mangle. 

Com isso foi promovido uma evidente melhoria da qualidade ambiental na área 

com uma rápida regeneração da vegetação de manguezal (Figura 5). As estações 

de  amostragem com as respectivas coordenadas se encontram na Figura 5. 
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Figura 5: Localização da área e coordenadas dos pontos de amostragem no manguezal 
situado no Aterro Sanitário de Gramacho, Duque de Caxias, RJ.    

 

4.1.2  Estuários dos rios Iguaçu/Sarapuí 
 

 

Os estuários dos rios Iguaçu/ Sarapuí apresentam uma área de drenagem 

de 726 km² e abrange totalmente os municípios de Belford Roxo e Mesquita e parte 

dos municípios do Rio de Janeiro, Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu e 

Duque de Caxias. Limita-se com as seguintes bacias: ao norte com a do rio 

Paraíba do Sul, ao sul com as dos rios Pavuna-Meriti, a leste com as dos rios 

Saracuruna e Inhomirim-Estrela e a oeste com a do rio Guandu e outros afluentes 

da Baía de Sepetiba. 

O rio Iguaçu possui uma extensão de aproximadamente 43km e deságua na 

Baía de Guanabara. Seus principais afluentes são: Tinguá, Pati e Capivari pela 

margem esquerda e Botas e Sarapuí, pela margem direita. 

O rio Sarapuí nasce na serra de Bangu no município do Rio de Janeiro, 

numa altitude de aproximadamente 900m. De sua origem à foz, o rio Iguaçu tem 

cerca de 36 km. O rio Sarapuí passou a pertencer à bacia do rio Iguaçu no início do 

século XX, por ocasião das primeiras grandes obras de saneamento na Baixada 

Fluminense, quando seus cursos médio e inferior foram retificados e sua foz 
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desviada para o curso inferior do rio Iguaçu. Ambos os rios apresentavam-se, 

anteriormente, bastante sinuosos. Tem afluentes por exemplo os rios Socorro, 

Santo Antônio e da Prata. O relevo da bacia se caracteriza principalmente por duas 

unidades: a serra do Mar, onde se encontra o ponto culminante da bacia, o sinal do 

Tinguá, (1600m), e a Baixada Fluminense. O clima é quente e úmido, com estação 

chuvosa no verão, temperatura média em torno de 22°C e precipitação média anual 

em torno de 1700mm. A vegetação remanescente da bacia ocorre 

predominantemente ao norte e nordeste, na serra do Tinguá, e na serra de 

Madureira-Mendanha. Na serra do Tinguá localiza-se a Reserva Biológica do 

Tinguá, trecho preservado de Mata Atlântica. 

A refinaria de petróleo de Duque de Caxias - REDUC-PETROBRAS, 

localizada na margem esquerda do rio Iguaçu, próxima a sua foz, ocupou grande 

parte da área de ocorrência do primitivo manguezal que se encontra, atualmente, 

confinado num pequeno trecho do estuário do rio. 

Quanto à atividade potencialmente poluidora, das 155 empresas 

consideradas prioritárias para o controle pela FEEMA, concentram-se na área da 

bacia do Iguaçu/Sarapuí, dentre outras, as seguintes: Acesita Sandvik; Açúcar 

Pérola Indústria e Comércio Ltda; Atlantic Indal de Conservas S/A; Bayer do Brasil 

S/A; Bergitex Indústria Têxtil Ltda; Casas Sendas Comércio e Indústria S/A; Cia 

Progresso Indal - Fábrica Bangu; Marvin S/A; Nitriflex Indústria e Comércio S/A; 

Petrobras Distribuidora S/A; Petroflex Indústria e Comércio S/A; REDUC; Braspol; 

Briosol Indústria e Comércio; Cia Dinâmica de Refrigerantes; Ethyl Brasil Aditivos 

S/A; Frigorífico Santa Lúcia; Petrobras Terminais de Óleos; Philipe Martin Indústria 

e Comércio e Confecção Ltda; SADIA CONCÓRDIA S/A; IBF- Indústria Brasileira 

de Filmes. 

A disposição dos resíduos sólidos urbanos na área da bacia é realizada, 

principalmente, junto à foz, na margem direita dos rios Sarapuí e Iguaçu no aterro 

sanitário de Gramacho, que também recebe lixo doméstico de outras bacias. Das 

7,7 mil toneladas/dia de lixo produzido na região hidrográfica da Baía de 

Guanabara, 5,5mil toneladas são dispostas em Gramacho, de onde eram liberados 

cerca de 800 mil litros diários de chorume (caldo alcalino e tóxico) para as águas 

da baía antes da inauguração da Estação de tratamento de chorume em maio/2009 

(INSTITUTO BAÍA DE GUANABARA, 2002). 
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4.1.3  Mangue situado na região de Mauá 
 

 

O manguezal de Mauá se encontra situado no município de Magé – RJ  

(Figura 6). Trata-se de uma região que sofreu um avanço na degradação do 

manguezal devido a ação antrópica como mostrado em estudo realizado por 

Borges e colaboradores no ano de 2006, onde os autores mostram imagens do 

local evidenciando este efeito em três períodos distintos 1975,1990 e 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Localização da região de Manguezal de Mauá, Magé – RJ e coordenadas dos 
pontos de amostragem. 

 

Além dos fatores citados acima, esta região sofre com a presença de todo o 

tipo lixo. A Figura 7 mostra o impacto sofrido pela região por estes dejetos 

caracterizando, mais uma fonte de impacto. 

 

Coordenadas dos pontos - Mauá ,  Magé -RJ
MA 1 S 22º 43.198' W 43º 11.354'
MA 2  S 22º 43.200' W 43º 11.390' 
MA 3  S 22º 43.199' W 43º 11.417' 
MA 4 S 22º 43.197' W 43º 11.316' 
MA 5 S 22º 43.201' W 43º 11.407' 
MA 6 S 22º 43.198' W 43º 11.465' 
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Figura 7: Imagens da Praia de Mauá em 2000 mostrando o avanço da degradação da 
vegetação e o impacto sofrido por dejetos sólidos principalmente plástico.  
 

Além destes efeitos, no ano de 2000, período em que a vegetação se 

encontrava bastante degradada (BORGES, 2006) ocorreu um grande 

derramamento de óleo que prejudicou ainda mais a localidade (Figura 8). Um duto 

da Transpetro lançou cerca de 1,3 milhão de litros de óleo na Baía. A partir de 

então a empresa responsável pelo derramamento direcionou recursos ao IBAMA e 

a um consórcio formado por 5 ONGs servindo assim para dar início a uma 

complexa recuperação do ecossistema da região. 
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Figura 8: Foto mostrando o derramamento de petroleo em 2000 na região da Baía de 
Guanabara - RJ. 

 

A Figura 9 mostra uma imagem mais recente da área com a vegetação 

recuperada e pode-se observar também o canal construído para facilitar a 

circulação da água do mar. 

Atualmente a atividade de recuperação da região ocorre devido à existência 

do Projeto Mangue Vivo o qual é responsável pelo replantio da vegetação local. Tal 

atividade é realizada  por moradores da comunidade. 
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Figura 9: Foto mostrando o Mangue recomposto na região de manguezal situada na 
localidade de Mauá, Magé – RJ. 

 

4.1.4  Estuário do Rio Estrela 

A região de Mauá se encontra próxima a desembocadura do Rio Estrela, o qual 

corre através de uma região com elevado grau de urbanização no seu médio, e 

baixo curso, onde ocorre crescente ocupação humana. Estima-se uma população 

de aproximadamente 600 mil pessoas na região desta bacia. Algumas empresas 

instaladas na região são responsáveis por atividades potencialmente poluidoras na 

área da bacia dos Rios Estrela/ Inhomirim. Na região encontram-se situadas a 

Companhia Nacional de Tecidos NovaAmérica, o Matadouro Piabetão Indústria e 

Comércio de Carnes, a Mimopel Papéis HigiênicosLtda, a Refilub (Lwart – 

Lubrificantes), a SANDOZ S/A e a Refrigerantes Pakera estão na lista da FEEMA 

das 155 indústrias prioritárias para controle em toda a Baía de Guanabara.  

Além do impacto gerado pelas instalações industriais, o município de Magé faz 

a disposição de resíduos sólidos urbanos no vazadouro localizado no distrito de 

Vila Inhomirim, em Bongaba, às margens do rio Inhomirim com uma carga de 

aproximadamente 190 toneladas/dia (INSTITUTO BAÍA DE GUANABARA, 2002). 
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Dados obtidos pela FEEMA, órgão responsável pelo controle da qualidade das 

águas dos rios desta bacia hidrográfica se encontram na Tabela 2. Tem-se os 

valores obtidos de O.D, DBO e coliformes fecais para os pontos de amostragem 

Estrela (ES-400), Inhomirim (IN-460) e Saracuruna (SC-420). 

 

Tabela 2: Qualidade das águas dos Rios Estrela, Inhomirim e Saracuruna – 
Mediana dos parâmetros (1995 a 1999)  - Instituto Baía de Guanabara, “Nossos 
Rios” 

Bacia Rios 

principais 

Pontos de 

coleta 

DBO 

(mg.L-1) 

OD 

(mg.L-1) 

Coli. 

fecais 

(NMP/mL) 

Poluição 

predominante

Estrela-

Inhomirim 

Estrela ES 400 8,0 1,4 130000 Doméstica 

Industrial 

Agrotóxica 

Inhomirim IN 460 4,0 3,0 160000 

Saracuruna SC 420 5,0 3,1 40000 

Padrão CONAMA 20/86 – Classe 2 <5,0  >5,0  < 1000 

 

 

De acordo com estes valores (Tabela 2) tais rios se mostram carreadores de 

carga orgânica para a Baía. A presença de DBO acima de 5 em um dos pontos 

caracteriza condições ligeiramente insatisfatória de qualidade de águas, uma vez 

que o limite estabelecido na Resolução CONAMA, para águas de classe 2 é de 5 

mg L-1, e a O.D de 1,4 mg L-1 mostra condições completamente insatisfatórias. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1  AMOSTRAGEM 
 

Os trabalhos de campo consistiram de coletas de amostras de perfis 

sedimentares, sedimentos superficiais, água superficial, intersticial e poliquetas em 

uma localidade nas duas regiões descritas no item 3, destacando que medições de 

Eh e salinidade foram realizadas in situ.  

As amostras foram coletadas em 4 campanhas de amostragem, sendo 2 

campanhas realizadas na região de Mangue do Aterro Sanitário de Gramacho no 

município de Duque de Caxias, e duas na região de Mangue de Mauá no município 

de Magé.  

5.2  POLIQUETAS  
 

Os organismos coletados (Figura 2) foram classificados em diferentes 

classes de tamanho sendo a primeira, indivíduos menores que 3 cm, a segunda 

indivíduos entre 3 e 5 cm e a última de 5 a 8 cm.  

 

  



49 
 

 

Figura 10: Laeonereis culveri. (A) Vista dorsal de animal vivo anestesiado (mentol em água 
do mar), com região anterior do corpo de formato retilíneo; (B) Vista dorsal de animal 
fixado em formol diluído a 4% em água doce e conservado em álcool a 70%, com região 
anterior do corpo de formato agudo ou afilado – imagem retirada de Oliveira, 2009. 

 

Os organismos estudados foram coletados como proposto por Bessa et al. 

(2007). O amostrador utilizado foi um tubo de PVC com diâmetro e profundidade de 

10 cm ( 

Figura 11). As amostragem foram realizadas repetindo o procedimento de 

coleta de sedimentos pelo menos 2 vezes de forma a garantir um número suficiente 

de indivíduos para as análises.  

 

 

Figura 11: Ilustração do tubo de PVC utilizado para coleta das poliquetas. 

As amostras foram lavadas em malha de 1mm para a separação da 

macrofauna no local de coleta de forma que os poliquetas fossem separados do 

sedimento ainda no local de coleta. Esta etapa foi realizada cuidadosamente de 

forma que lesões sejam evitadas. Estes foram acondicionados em água do mar 
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coletada na região ilustrada na Figura 12 para o transporte até o laboratório em 

pequenos aquários . Imediatamente após a chegada ao laboratório, a água foi 

substituída por uma nova alíquota de água do próprio ambiente submetido à prévia 

filtração. Assim os organismos permaneceram por um período de 48h em aquário 

sob constante aeração. Foram utilizados reservatórios de polietileno com volume 

interno de 1,6 litros e aeração contínua. A água do mar filtrada foi substituída a 

cada 12 horas garantindo assim que todo o sedimento ingerido pelos organismos 

fosse excretado de evitando sua interferência na determinação dos metais no 

tecido.  

 

Figura 12: Coleta de poliquetas na região de manguezal do Aterro Sanitário de Gramacho. 

Após o período de aclimatação, os indivíduos foram classificados de acordo 

com o seu tamanho, e alguns foram fixados em etanol 70%.para posterior 

avaliação de alterações morfológicas. Os indivíduos foram identificados em nível de 

espécie com auxílio de bibliografia pertinente (HARTMAN, 1964, 1966; 

FAUCHALD, 1977; AMARAL; NONATO, 1996). 

 Tecido fresco obtido dos organismos utilizados (poliquetas) foram 

submetidos a liofilização com o auxílio de um liofilizador LIOBRAS modelo L-101. 
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Após esta etapa, o tecido foi submetido a maceração e armazenados em tudo de 

acrílico de volume interno igual a 27 mL. O material obtido foi protegido de umidade 

de forma que risco de alterações através de processos autolíticos sejam 

minimizadas (NISHWITZ et al., 2002). 

 As amostras compostas (indivíduos classificados por tamanho) foram 

macerados em grau de ágata, homogeneizados e armazenadas em recipientes 

previamente descontaminados para posterior análises. 

 

5.3  COLETA DE SEDIMENTOS 
 
 

As amostras de sedimentos foram coletadas com o auxílio de um tubo de 

acrílico, que possibilitou a retirada de testemunhos sedimentares de uma 

profundidade de 10 centímetros (Figura 13 e Figura 14). Os testemunhos foram 

transportados para o laboratório nos próprios tubos de coleta, tendo-se o cuidado 

de manter a água do local sobre a superfície dos mesmos, sendo então cortados 

em camadas com o auxílio de uma lâmina de plástico em camadas de 2 cm, exceto 

para a coleta de Mauá realizada em setembro/2009 onde foram coletados 

sedimentos superficiais.. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos , 

tendo-se o cuidado de se retirar todo o ar no seu interior e imediatamente 

congeladas até o momento da análise. 

 

Figura 13: Foto mostrando o equipamento utilizado para a coleta dos sedimentos. 
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Figura 14: Esquema ilustrando a amostragem e estratos obtidos . Extraído de Bessa et al. 

(2007). 

 

A Tabela 3 mostra os pontos de coleta e os períodos de amostragem na 

região do Aterro Sanitário de Gramacho. Foi realizada uma coleta piloto onde foram 

verificadas as possibilidades da utilização da área e também a incidência de 

poliquetas no manguezal. 
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Tabela 3: Locais e tipos de amostras coletadas em cada amostragem na região do 
manguezal do Aterro Sanitário de jardim Gramacho. 

Amostragem Tipo de amostra Quantidade de 

amostras 

Identificação 

Piloto 

(09/2008) 

Poliquetas 1 

1 

1 

GRA1 

GRA2 

GRA3 

Primeira 

campanha 

(02/2009) 

Água 

superficial 

1 

1 

1 

GRA1  

GRA2  

GRA3  

Sedimentos 10 

10 

10 

GRA1  

GRA2  

GRA3  

Poliquetas 1 

1 

1 

GRA1  

GRA2  

GRA3  

Segunda 

campanha 

(06/2009) 

Água 

superficial 

1 

1 

1 

GRA1  

GRA2  

GRA3  

Sedimento 10 

10 

10 

GRA1  

GRA2  

GRA3  

Poliquetas 1 

1 

1 

GRA1 G 

GRA2  

GRA3G 

 

As outras duas campanhas de amostragem, realizadas na Região de Mauá foram 

tratadas e acondicionadas nas mesmas condições mostradas anteriormente nos itens 5.1.1 

e 5.1.2. A Tabela 4 mostra os locais e tipos de amostras coletadas em Mauá. 
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Tabela 4: Locais e tipos de amostras coletadas em cada amostragem na regiãodo 
manguezal de Mauá. 

Amostragem Tipos de 

amostra 

Quantidade de 

amostras 

Identificação 

Piloto 

(06/2009) 

Poliquetas 3 MA1 

Primeira 

campanha 

(08/2009) 

Água 

Superficial 

1 

1 

1 

MA1  

MA2  

MA3  

Sedimentos 10 

10 

10 

MA 1  

MA 2  

MA 3  

Poliquetas 1 

1 

1 

MA 1  

MA 2  

MA 3  

Segunda 

campanha 

(09/2009) 

Água 

Superficial e 

intersticial 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

MA 1  

MA 2  

MA 3  

MA 4  

MA 5  

MA 6  

Sedimento 2 

2 

2 

2 

2 

2 

MA 1  

MA 2  

MA 3  

MA 4  

MA 5  

MA 6  

Poliquetas 1 

1 

1 

1 

1 

1 

MA 1  

MA 2  

MA 3  

MA 4  

MA 5  

MA 6  

* As poliquetas foram obtidas como mostrado no item 5.2  
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5.4  VARIÁVEIS FÍSICO-QUÍMICAS 
 
 

As amostras de água superficial que cobriam os sedimentos foram analisadas 

para a determinação de oxigênio dissolvido, condutividade salinidade e temperatura, 

realizadas in situ, utilizando uma sonda multiparamétrica marca YSI – 85. O pH foi 

medido no laboratório com o auxílio de um medidor de pH Analyser 

microprocessado modelo 300M. 

 
 

5.5  ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS 
 
 

5.5.1  Matéria orgânica 
 
 

O teor de matéria orgânica no sedimento foi determinado através do método 

da perda por ignição, onde foi utilizado uma massa de aproximadamente 0,5 g de 

sedimento para calcinação a 450ºC durante 24 horas (SUGUIO, 1973).  

 
 

5.5.2  Granulometria 
 
 

Para a realização das análises granulométricas, uma alíquota de cerca de 2 

g da amostra de sedimento úmido foi previamente tratada com 30 mL de uma 

solução de pirofosfato de sódio 40 g L-1 (agente dispersante) e a mistura foi 

submetida a agitação por um período de 24h. A determinação das frações 

granulométricas, entre 0,04 a 500 µm, dos sedimentos foi obtida através de 

analisador de partículas por difusão a laser, CILAS modelo 1064.  

Os resultados obtidos foram analisados pelo programa de análise 

granulométrica GRADISTAT 4.0 (BLOTT, 2000) através das equações propostas 

por Folk e Ward (1957). 
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5.5.3  Metais em sedimentos 
 
 

Para o estudo da presença de contaminantes metálicos em sedimentos 

foram empregadas duas metodologias da US EPA, porém empregadas de forma 

seqüencial. Primeiro, os sedimentos foram analisados para a determinação de 

AVS/SEM (ALLEN et al., 1991), e em seguida, o resíduo foi centrifugado a 3500 

rpm por 7 minutos e lavado com água ultrapura por duas vezes consecutivas. O 

resíduo foi então submetido à digestão assistida por radiação de microondas 

empregando o método US EPA 3051(U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, 1994). A soma das duas extrações foi denominada somatório das 

extrações (ΣEX). 

 

 

5.5.4  Sulfetos Ácidos Voláteis (AVS) e Metais Simultaneamente Extraídos 
(SEM) 
 
 
 

Os sulfetos voláteis em ácido (AVS) e metais simultaneamente extraídos 

(SEM) foram extraídos de acordo com o método descrito por Allen et al. (1991). O 

método consiste no tratamento da amostra a frio com ácido clorídrico 6 mol L-1, e 

seqüestro do H2S liberado por uma solução de NaOH 0,5 mol L-1, utilizando argônio 

como gás de arraste. A amostra de sedimento úmido recém descongelada foi 

pesada (aproximadamente 2 g) diretamente para um balão. Inicialmente o 

sedimento foi purgado por 10 minutos com argônio para a eliminação de algum H2S 

residual livre presente no sedimento. Em seguida, com o sistema fechado, foram 

adicionados 20 mL de HCl 6 mol L-1 e o H2S produzido foi recolhido em uma 

solução de NaOH 0,5 mol L-1  (80,00 mL) por 1 hora. A solução absorvedora foi 

recolhida para a determinação de sulfeto. Foi empregado o procedimento de 

reação colorimétrica empregando DMPD e solução de ferro em espectrofotômetro 

FEMTO, modelo 700 PLUS. Os ensaios foram realizados em 662 nm e as curvas 

de calibração construídas a partir de sucessivas diluições de uma solução estoque 

de sulfeto previamente padronizada. Todas as análises foram realizadas em 

duplicatas, o método apresentou recuperação de 81,08% + 7,7 com base na 
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utilização de padrão de sulfeto de sódio 3 mg L-1 preparado em NaOH 0,5 mol L-1. 

O extrato ácido obtido através de centrifugação (sobrenadante) foi utilizado 

para a determinação dos metais simultaneamente extraídos (SEM) (Fe, Mn, Cd, 

Cu, Ni, Pb e Zn). Para a determinação destes foi utilizada a técnica de 

espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma indutivamente acoplado ICP-

OES, um equipamento Jobin Yvon (Longjumeau, France) modelo Ultima 2, com 

software Analyst JY5.2 e equipado com amostrador automático AS 421. 

 

5.5.5  Metais fortemente ligados (EPA 3051) 
 

As digestões assistidas por radiação de microondas foram realizadas com o 

emprego de um forno CEM Mars II com carrossel equipado para 40 frascos, em 

frascos de alta pressão de polietileno modificado (TFM). Foi empregado o método 

US EPA 3051 o qual se baseia no tratamento da amostra de sedimento com ácido 

nítrico concentrado em forno de microondas pressurizado, com programa de 

temperatura e pressão previamente estabelecido (US EPA 3051, 1995). 

O sedimento foi transferido para a unidade de digestão e foi adicionado 10 

mL de HNO3 Após a etapa de digestão assistida por radiação de microondas, as 

amostras foram transferidas para tubos tipo Falcon e avolumados com água Milli-Q 

(Vf=20 mL) e submetidos à centrifugação (3500 rpm /7 min). O sobrenadante foi 

então recolhido em frascos de volume interno de 27 mL até o momento da 

determinação dos metais. 

Para a verificação da exatidão da metodologia analítica foi utilizado o 

material de referencia certificados NIST SRM 2782 (Industrial Sludge) que possui 

valores certificados para quase todos os elementos estudados. Os valores obtidos 

se encontram na Tabela 5 e estão expressos em µg g-1.  
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Tabela 5: Valores de concentração obtidos e avaliação da recuperação 
empregando o Material certificado SRM Industrial Sludge 2782. Em negrito 
representam os valores certificados. 

  Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn 
NIST  2435 254000 258 96 554 1167 
         
média 7,4 2119 124430 234 95 530 1167 
desv pad 0,07 36 2362 1,41 0,28 1,98 3,4 
CV(%) 1,01 1,7 1,9 0,60 0,30 0,37 0,3 
recuperação (%)  87,0 48,9 90,8 98,8 95,7 99,9 

*Para o Cu o numero mostrado representa valor não certificado 

 

5.6  ANÁLISES BIOLÓGICAS 
 
 

5.6.1  Processamento das amostras de poliquetas 

 
 

 Para a avaliação do teor dos metais totais presente no “pool” de organismos 

em uma determinada classe de tamanho, os poliquetas foram liofilizados por 

inteiro, uma vez que o interesse foi avaliar o impacto sofrido por estes organismos 

os quais se encontram em contato direto com sedimentos. Todo o material foi 

manipulado com o auxílio de espátulas de plástico evitando-se problemas de 

contaminação por metais. 

 

5.6.2  Metais totais em tecido 
 

 

A determinação das concentrações de metais de interesse ambiental em 

Laeonereis culveri foi realizada no Laboratório de espectroanalítica, automação e 

ambiental na Universidade Federal Fluminense. 

Uma alíquota de aproximadamente 30 mg (massa liofilizada) foi utilizada 

para o preparo da amostra. As análises foram realizadas em duplicatas. Para 

avaliar a acurácia do método analítico empregado, materiais certificados de 

referencia foram utilizados como descrito na tabela 6. 
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Adicionou-se 4 mL de ácido nítrico concentrado e 4 mL de peróxido de 

hidrogênio (30%) em cada alíquota e estas foram submetidas a digestão assistida 

por radiação de microondas utilizando o forno CEM modelo Mars II empregando o 

método US EPA 3051. Após esta etapa, as amostras foram transferidas para tubos 

tipo Falcon e avolumados com água ultrapura para volume final de 10 mL e 

submetidos à centrifugação (3500 rpm /7 min). O sobrenadante foi então recolhido 

em frascos de volume interno de 27 mL até o momento da determinação dos 

metais. 

A determinação dos metais foi realizada via espectrometria de emissão 

atômica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP OES).  

Para a verificação da exatidão da metodologia analíticas foi utilizado o 

material de referencia certificado TORT – 2 (Lobster Hepatopancreas) que possui 

valores certificados para quase todos os elementos estudados. Os valores obtidos 

se encontram na Tabela 6 e estão expressos em µg g-1.  

 

Tabela 6: Valores de concentração obtidos e avaliação da recuperação 
empregando o Material certificado TORT – 2 LOBSTER HEPATOPANCREAS.   

 

  Ag Cd Cu Mn Ni Pb Zn 

TORT - 2   26,7  106 13,6 2,5 0,35  180 

              

média 2,9 24 116 12,2 3,6 <0,3 162 

desv pad 0,65 0,51 8,76 0,96 0,84  0,6 

CV(%) 22,7 2,1 7,5 7,9 23,2  0,4 

recuperação (%)   90,4 109,7 89,4 144,4 89,9 
 

 

5.6.3  Classes de tamanho dos poliquetas 
 

 

Os indivíduos foram identificados e somente os L.culveri tiveram seu 

comprimento medido e classificados em 3 faixas como descrito no item 5.2 . Assim 

foi estimado o número de indivíduos em cada ponto de coleta.  
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5.6.4  Avaliação de alterações morfológicas em Laeonereis culveri (Treadwell, 
1923)  

 

 

Os espécimes foram fixados em formalina 10%, na qual foram mantidos por 

pelo menos 48 h, e posteriormente transferidos para álcool 70% para conservação. 

Para avaliação de alterações morfológicas cada espécime foi examinado 

separadamente ao microscópio estereoscópio (Olympus SZ), usando o aumento 

mais adequado, desde a região anterior até a  posterior conforme sequência 

abaixo: 

1 - Região anterior: prostômio, antenas, palpos, peristômio e cirros 

anteriores (vistas dorsal e ventral); 

2 - Corpo: todos os parapódios do lado esquerdo e do lado direito. Em cada 

parapódio foram examinados todas as projeções: cirros dorsal e ventral, lígulas e 

lóbulos dorsais e ventrais. Região dorsal e ventral propriamente dita. 

3 - Região posterior: pigídio e cirros anais. 

Para avaliar os tipos de alterações associadas aos parapódios, foram 

observadas:  a ocorrência de bifurcações, no caso da alteração de lígulas, lóbulos 

e cirros, e tumores. Os parapódios foram então dissecados e montados em 

lâminas permanentes (Gurr Aquamount), e as imagens obtidas em microscópio 

Olympus CX31, com uma câmera Sony Cybershot W300 acoplada a uma ocular 

por meio de um adaptador. As imagens foram tratadas com o auxílio do Adobe 

Photoshop 6.0. 

 

5.6.5  Metalotioneínas 
 

 

As MTs foram determinadas na campanha de Gramacho (Junho/2009) e Mauá 

(coletas realizadas em agosto e setembro). Após revisão bibliográfica, foram 

testadas as duas técnicas de extração (termocoagulação e precipitação com 

solventes) com o objetivo de escolher a mais adequada para este estudo. Foram 
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utilizados extratos referentes às 3 classes de tamanho estudadas e submetidas aos 

dois protocolos de extração, sendo que as análises foram realizadas em duplicatas. 

 

5.6.5.1 Soluções utilizadas/ Descontaminação 

 

Toda a vidraria empregada nos experimentos aqui realizados foram 

cuidadosamente lavados e rinsados com água ultrapura. Os solventes utilizados 

nas etapas de preparação de amostra para a purificação do extrato protéico foram 

de grau de pureza para HPLC, exceto o NH4Cl fornecido pela Vetec contendo entre 

as impurezas 5 ppm de chumbo 2 ppm de ferro. As amostras desde a chegada ao 

laboratório foram mantidas a -20°C até a liofilização. Para evitar qualquer tipo de 

degradação, as amostras de poliquetas liofilizadas foram guardadas ao abrigo de 

luz até a extração das MTs o mais rápido possível. 

Padrões de MTs obtidas através de fígado de coelho (Lote M76415MG;  

3,7% Cd e 0,5% Zn) foram obtidas da Sigma-Aldrich (Stemheim, Switzerland). 

 

5.6.5.2 ESTRATÉGIAS DE EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO 

 

Diferentes procedimentos para a extração química das MTs de tecidos 

biológicos são relatados na literatura, nos quais fatores como concentração e tipo 

de solvente, temperatura e tempo da extração podem variar no intuito de aumentar 

a eficiência da extração.  

Em alguns trabalhos, o etanol e clorofórmio são empregados como 

solventes. Trata-se de um grupo de pesquisadores que seguem o procedimento 

proposto por Viarengo et al. (1997). Trata-se de um procedimento longo que exige 

maior manipulação do analista. Outro grupo, em maior número, utiliza a extração 

térmica que se mostra mais rápida e eficiente na purificação das MTs, por exemplo, 

Santiago-Rivas et al. (2007).  

A extração das MTs é uma etapa que exige bastante cuidado para que seja 

alcançado um resultado satisfatório. Para se purificar uma proteína a partir de um 

extrato bruto, primeiramente é fundamental ter em mãos um ensaio que consiga ao 
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longo das etapas purificativas fazer a detecção da proteína alvo (MTs) e quantificá-

la. Ao longo deste trabalho, algumas informações se mostram bastante úteis como 

o seu ponto isoelétrico (PI), massa molecular e também saber se esta é uma 

proteína simples, glicoproteína, fosfoproteína ou metaloproteína. 

O material biológico (amostras) foi congelado em -20ºC e submetido a 

liofilização até a completa eliminação da água. Em seguida as amostras foram 

maceradas com o auxílio de grau e pistilo até que estas apresentassem sólidos 

bem pequenos e uniformes. Este material obtido foi então utilizado para a extração 

das MTs, conforme procedimentos descritos no presente estudo. 

 

 

5.6.5.3 A extração das MTs ( Termocoagulação) 

 

O procedimento adotado foi baseado no procedimento proposto por 

Fernandes et al., 2007 e Santiago-rivas et al., 2007 com algumas modificações. 

Um homogeneizador Ultra Turrax T-25 (IKA Labortechnik, Staufen, 

Germany) foi utilizado para a completa homogeneização do tecido. Durante a 

extração foi utilizada uma centrífuga digital microprocessada refrigerada CIENTEC 

modelo CT 15000 R. 

As amostras de poliquetas foram preparadas por homogeneização na 

proporção de 1:5 (m/v) em Tris-HCl pH 7,4 contendo NaCl 25 mM, 2-

mercaptoetanol 5 mM e PMSF 0,01 mM sob temperatura de 4ºC. 

Alíquotas de 1 mL do material homogeneizado foram centrifugadas a 12500 

rpm a 4ºC (45min.). O sobrenadante obtido foi então aquecido 80ºC (10 min.) 

desnaturando assim proteínas termolábeis. Após o resfriamento, o material obtido 

foi submetido a centrifugação a 12500 rpm a 4ºC (45min.) onde as MTs, 

termoestáveis, se separam das proteínas precipitadas. O material foi submetido a 

centrifugação e o sobrenadante coletado. 

 

 



63 
 

5.6.5.4 Extração de metalotioneínas/ Precipitação com solvente 

 

O procedimento utilizado foi conforme proposto por Viarengo et al. (1997), 

onde o tecido é submetido a homogeneização em tampão contendo Tris-HCl 20mM 

pH 8,6, β-mercaptoetanol 0,01%, PMFS 0,05mM e leupeptina 0,06mM. O material 

foi submetido à centrifugação a 12500 rpm por 40 minutos a 4 ºC, obtendo um 

sobrenadante contendo as MTs. Uma alíquota de 1mL deste sobrenadante 

centrifugado foi tratado com 550 μL (v/v) de etanol absoluto a – 20 ºC e 50 μL de 

clorofórmio. A seguir o material foi submetido à centrifugação a 12500 rpm por 30 

minutos a 4 ºC, e, o precipitado formado, contendo proteínas de elevada massa 

molecular, foi desprezado. O sobrenadante resultante da etapa anterior foi 

separado em alíquotas de 550 μL e adicionou-se etanol absoluto (-20ºC) na 

proporção 1:3 (v/v), totalizando 1650μl. As amostras foram então deixadas em 

repouso por uma hora no freezer (-20ºC). Após este período estas foram 

submetidas à centrifugação a 12500 rpm por 10 minutos, onde foi obtido um 

precipitado finalizando o procedimento. Os sobrenadantes foram descartados e o 

precipitado permaneceu em repouso para completa evaporação do etanol à 

temperatura ambiente, por aproximadamente de 5 minutos. 

 
 

5.6.5.5 Dosagem de proteínas totais pelo método de Bradford (1976) 

 

O Reagente Corante baseado no método de Bradford (1976) utiliza um 

simples e preciso procedimento indicado para a determinação da concentração de 

proteínas solubilizadas. O método envolve a adição de um corante ácido na 

solução com proteína (extrato protéico obtido como mostrado nos itens 5.6.5.3 e 

5.6.5.4) e medição da absorbância a 595nm em um espectrofotômetro. Neste 

estudo foi utilizado um equipamento de marca Femto modelo 700 plμs. A 

comparação dos resultados com a curva padrão permitiu a medida da 

concentração da proteína. Foi utilizado como padrão albumina de soro bovino 

(BSA) 0,1% (BioAgency).  
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5.6.5.6 A cromatografia de exclusão por tamanho (SEC) 

 

A cromatografia de exclusão e peneiração molecular também denominada 

de cromatografia de filtração molecular ou ainda em alguns casos permeação em 

gel, é um tipo de cromatografia onde os solutos são separados em função do 

binômio forma – massa molecular. Para as proteínas globulares, a eluição que 

ocorre em uma coluna de filtração molecular é função inversa do logaritmo de suas 

massas moleculares desde que não ocorra interação entre o soluto e a matriz da 

coluna.  

Uma coluna Superdex 75 10/300 GL (Pharmacia, Biotech., Uppsala, Suécia) 

com uma faixa de separação de 3 kDa a 70 kDa foi utilizada para a purificação do 

extrato obtido de poliquetas. Os padrões utilizados para calibração da coluna foram 

gama globulina, albumina bovina, insulina e MTs. A fase móvel empregada foi o 

tampão Tris-HCl 20 mM, pH 7,4  com uma vazão de 0,8 ml min-1. O processo de 

eluição foi seguido pela medição da absorbância em 3 comprimentos de onda 

distintos (215, 254 referente ao cluster metal-tiolato e 280 nm). As condições 

cromatográficas estão mostradas na Tabela 7. 

Tabela 7: Condições cromatográficas empregadas na Cromatografia de exclusão 
molecular 

Condições cromatográficas 

Volume de injeção (L) 100 

Vazão (mL min-1) 0,8 

Composição da fase móvel Tampão Tris-HCl 20mM + NH4Cl(0,1 mol L-1) 

Coluna Superdex 75 10/300 GL (Pharmacia, Biotech., 

Uppsala, Suécia) 

Modo de eluição Isocrática 

Aquisição de dados 215,254,280 nm 

 

Os cromatogramas obtidos para as amostras foram comparados com 

resultados obtidos através da utilização de padrões de MTs purificados de fígado 

de coelho. As frações citossólicas contendo Cd-Cu-Zn eluída no mesmo tempo de 

retenção do padrão de MT  foram coletadas para cada extrato protéico em estudo.  
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5.6.5.7 Cromatografia de troca iônica (DEAE)  

 

A cromatografia de troca iônica baseia-se na interação entre as cargas de 

um trocador e aquelas das proteínas, a separação ou fracionamento destas 

macromoléculas presentes em um extrato biológico ou em um pool protéico é 

função da diferença de suas cargas superficiais líquidas em um determinado pH. 

Preferencialmente o extrato biológico a ser analisado deve estar livre de material 

lipídico e de ácidos nucléicos, ou seja, a condição ideal seria o extrato conter na 

quase totalidade proteínas. O teor de sal deve ser baixo para não eluir a proteína 

antecipadamente.  

Dois tipos de trocadores iônicos são mais utilizados no fracionamento de 

proteínas. Tem se o trocador catiônico, como o nome indica troca cátions, e o 

trocador aniônico que troca ânions. A propriedade que possui cada um destes tipos 

de trocadores de efetuar tais trocas é fundamentalmente dependente do pKa de 

seu grupo de troca. Estes trocadores podem ser classificados como fortes ou 

fracos em função dos pKs dos seus grupos de troca. Exemplos destes trocadores 

são QAE+/ TEAE+ e DEAE+. De acordo com Godinho (2004) o pH deve estar 

abaixo de 10 quando tem-se um trocador aniônico forte e abaixo de 9 quando tem-

se um trocador aniônico fraco. 

As frações citossólicas obtidas como descrito no item 5.6.5.6 foram tratadas 

com β-mercaptoetanol a uma concentração final de 5 mmol L-1. Para separar e 

quantificar as MTs, alíquotas de 100 L foram submetidas a cromatografia de troca 

iônica (Protein PAK DEAE 5PW, Waters) utilizando como fase móvel tampão Tris-

HCl 20 mmol L-1 (pH 7,2) como mostrado em estudo realizado por Santiago-Rivas 

et al. (2007). As condições cromatográficas se encontram na Tabela 8. 
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Tabela 8: Condições cromatográficas empregadas na cromatografia de troca iônica 
para a determinação da concentração das MTs. 

Condições cromatográficas 

Volume de injeção (µL) 100 

Vazão (mL min-1) 0,8 

Composição da fase móvel Tampão Tris-HCl 20 mmol L-1 

Coluna Protein Pak DEAE-5PW 8mm x 75 

mm glass column 

Modo de eluição Isocrática 

Aquisição de dados 254 nm 

 

A estimativa do limite de detecção foi calculado com base na relação de 3 

vezes o ruído da linha de base e foi determinado como mostrado na Equação 1: 

 

 

Equação 1: Cálculo do limite de detecção. 

 

Onde DP é o desvio padrão obtido através da leitura de um número apropriado do 

branco (n=10) e IC é a inclinação da curva. 

A estimativa do limite de quantificação foi calculado com base na relação de 

10 vezes o ruído da linha de base e foi determinado como mostrado na Equação 1: 

 

 

Equação 2: Cálculo do limite de detecção, onde DP é o desvio padrão obtido através da 
leitura de um número apropriado do branco (n=10) e IC é a inclinação da curva. 
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5.6.5.8 Eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio 
(SDS-PAGE) 

 

SDS-PAGE é uma técnica de separação de moléculas que envolvem a 

migração de partículas em um determinado meio (gel) durante a aplicação de uma 

diferença de potencial. As moléculas são separadas de acordo com o seu tamanho 

onde aquelas que apresentam menor massa irão migrar mais rapidamente. Esta 

técnica aplica-se no campo da bioquímica na separação de compostos que 

possuem carga (por exemplo, aminoácidos, proteínas, ácidos nucléicos) tendo em 

vista que as cargas destes compostos são altamente dependentes do pH do meio 

em que se encontram. 

Os experimentos realizados empregaram o procedimento como proposto por 

Laemmli (1970). Trata-se de eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de 

agentes desnaturantes. Foi utilizado como agente desnaturaste o dodecil sulfato de 

sódio (SDS). 

O gel separador foi preparado em concentração de 15% de acrilamida, 

utilizando tampão tris-HCl 1,5 mol L-1 pH 8,8 na presença do agente desnaturante. 

Foram utilizados  TEMED que é um catalizador empregado para acelerar o 

processo de polimerização e persulfato de amônio. No preparo do gel de 

empilhamento foi utilizado uma concentração de acrilamida de 4%, utilizando 

tampão tris-HCl 0,5 mol L-1 pH 6,8. A separação eletroforética foi realizada em 

tampão tris-glicina. 

A separação eletroforética foi realizada em um sistema vertical de 

eletroforese BioRad- TetraCell. Para evitar a elevação da temperatura durante a 

corrida eletroforética, foram utilizados específicos no interior da cuba de forma que 

proporcionasse o seu resfriamento. Inicialmente foi aplicada uma diferença de 

potencial de 100V até as amostras alcançarem o gel fracionador. Após esta etapa a 

voltagem foi aumentada para 120V até o término da corrida. 

Após a separação eletroforética das proteínas derivatizadas com mBBr os 

géis foram colocados em um trasiluminador U.V acoplado a um sistema de 

captação de imagem digital. Após o registro da imagem, os géis foram fixados em 

uma solução contendo etanol absoluto, ácido acético glacial e água ultra-pura 

(40:10:50) por 30 minutos. Após a fixação, os géis foram corados com uma solução 

contendo Comassie Brilliant Blue R-250 (0,25%) por 24 horas. O excesso do 
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corante foi retirado com a mesma solução utilizada para fixar os géis por 

aproximadamente 20 minutos. Os géis com as bandas protéicas coradas foram 

fotografados no mesmo sistema de fotodocumentação em câmara clara. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

6.1 OTIMIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA ADOTADA PARA A 

PURIFICAÇÃO DO EXTRATO PROTEICO E ESTIMATIVA DA CONCENTRAÇÃO 

DAS MTs 

 

6.1.1 Estudo do sistema analítico com o padrão de MT  
 

A determinação de MTs em diferentes tecidos de organismos aquáticos como 

biomarcador de exposição a metais vem sendo amplamente utilizado em estudos 

ambientais. Por isso como sugerido por Handy et al. (2003), uma metodologia 

padrão se mostra necessária para o estudo de biomarcadores, porém isto ainda 

não está disponível para as MTs. Tal fato ainda se mostra um importante obstáculo 

para a comparação entre diferentes estudos, uma vez que diferentes grupos de 

pesquisa utilizam diferentes metodologias para extração e determinação das MTs. 

Os valores de MTs aqui reportados são resultados obtidos através do tecido 

total da poliqueta submetido à extração via termocoagulação sendo que em alguns 

casos utilizou-se o protocolo proposto por Viarengo et al. (1997). 

Foram elaboradas as etapas descritas abaixo como a varredura do espectro de 

absorção empregando padrão de MT Sigma, purificação do extrato via exclusão 

molecular e separação das respectivas isoformas via cromatografia de troca iônica.  
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6.1.2 Comprimento de onda 
 

Uma vez que foi escolhida a detecção em UV para este estudo, uma alíquota do 

padrão foi avaliada em diferentes comprimentos de onda. Assim foi obtido um 

espectro U.V deste material de 190 a 350 nm. A varredura possibilitou observar 

qualquer mudança espectral na faixa em estudo com o processamento dos dados 

espectrais como mostrado na Figura 15. Foi possível observar que as MTs 

apresentam maior absorção em comprimentos de onda abaixo de 220 nm. Porém 

optou-se por trabalhar em 254 nm como uma tentativa de se minimizar o efeito de 

interferentes como o 2-mercaptoetanol e leupeptina que são compostos orgânicos 

que podem surgir como interferentes em 220 nm. 

 

 

Figura 15: Espectro U.V de extrato de padrão de MT Sigma-Aldrich na região de 190 a 350 nm. 

 

6.1.3 Experimentos com cromatografia de exclusão molecular (SEC) 
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Diferentes colunas de exclusão vêm sendo utilizadas (por exemplo, MORENO 

et al., 2004; LOBINSKI et al., 1998, MAKAROV; SZPUNAR, 1998) como a 

Superdex 75 10/300 GL (GE Healthcare, Uppsala, Sweden), Superdex Peptide HR 

10/30 (Pharmacia Biotech, Upsala, Sweden) , Bio-Seo-SEC-S 3000 (Phenomenex, 

USA) e Bio-Sil-SEC 125 (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) com o objetivo de se obter 

uma boa purificação do extrato e isolar a fração contendo as MTs. A coluna 

Superdex 75 10/300 GL se mostrou adequada por apresentar faixa de separação 

de 3 a 70 kDa. Os ensaios realizados empregando padrões e amostras, utilizando 

esta coluna, se mostraram reprodutíveis em relação ao volume de eluição para as 

MTs. Os sinais correspondentes as MTs se mostraram faixa de 14 e 7 kDa, e com 

volume de retenção aproximado de 21 e 24 mL respectivamente. Os perfis de 

eluição contendo padrões e amostras usando detecção em UV em 254 nm são 

mostrados nas Figura 22, Figura 24 e Figura 25, por exemplo. Em se tratando do 

volume de retenção estimado para as MTs, os perfis cromatográficos se mostraram 

comparáveis em relação ao padrão de MT Sigma e os extratos de poliquetas.  

Para a estimativa da massa molecular foi construída uma curva de 

calibração em que foram utilizados diferentes padrões de massa molecular 

mostrados na Figura 16. Um comportamento inesperado ocorreu com a insulina 

cuja massa corresponde a 5,818 kDa, e ponto isoelétrico em pH 5,4. Fernandes et 

al. (2007) mostraram em seu estudo que suas moléculas existem sob a forma 

monomérica apenas quando sua concentração está abaixo de 0,6 g mL-1. E como 

o padrão de insulina utilizado se tratou de uma preparação farmacêutica, que se 

encontrava acima do da concentração mostrada pelos autores gerou-se condições 

favoráveis a formação de hexâmeros, por isso ocorreu o deslocamento do 

respectivo tempo de retenção, se apresentando na curva em uma faixa de massa 

molecular mais elevada sob a forma de um único sinal. Outra característica 

interessante a se observar é que as MTs como a insulina apresenta a característica 

de se polimerizar, porém esta se apresentou sob a forma de dois sinais. 
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Figura 16: Curva de calibração utilizada para a estimativa da masa molecular dos sinais 
analíticos obtidos na coluna de exclusão molecular Superdex 75 10/300 GL Amersham). O 
eixo x representa o volume de retenção (mL) e o eixo Y o logaritmo da massa molecular. 

 

A Figura 17 mostra um cromatograma obtido utilizando a concentração de 12,5 

mg L-1  do padrão de MTs Sigma-Aldrich em que se observa a presença de dois 

sinais com volume de retenção de aproximadamente 21 e 24 mL. A curva mostrada 

na Figura 16 mostra que o menor volume de retenção sugere a presença das MTs 

na forma dimerizada cuja massa calculada foi aproximadamente 14 kDa (21,73 mL) 

e um o sinal obtido sugere a presença da forma monomérica 7kDa (24,85 mL). Na 

realização de um teste inicial para a verificar respectivas frações foram coletadas e 

tiveram as concentrações de metais medidas, e a fração de maior massa molecular 

teve a concentração de Cd e Cu medidas, porém para a fração de 7kDa foi 

detectado apenas a Ag  (Figura 17). 
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Figura 17: Cromatograma de exclusão molecular com detecção U.V (254 nm) para 12,5 mg 
L-1 de padrão de MT Sigma-Aldrich obtido de coelho utilizando tampão Tris-HCl 20 mM 
contendo NH4Cl 0,1 mol L-1 pH 7,2 (Superdex 75 10/300 GL Amersham). O eixo x 
corresponde ao volume de eluição, e eixo Y o sinal analítico (mAu) medido em 254 nm. 

 

6.1.4 Determinação das MTs após separação por cromatografia de 
exclusão molecular 
 

As frações referentes às massas moleculares das MTs na forma monomérica e 

dimerizada obtidas via SEC podem apresentar outras proteínas com volume de 

eluição equivalente a massa molecular das MTs. Assim, este fracionamento carece 

em seletividade na distinção entre as diferentes isoformas das proteínas presentes 

no extrato protéico. Por isso uma segunda etapa foi aplicada, o que permitiu a 

separação das MTs em isoformas, e a medição de sua concentração. Optou-se 

então pela utilização da cromatografia de troca iônica como segunda dimensão, 

uma vez que o extrato protéico se mostrou bastante complexo para ser introduzido 

diretamente nesta coluna. Para tal, foi empregada a coluna DEAE-5PW Waters 

também conforme sugerida por Santiago-Rivas et al. (2007a) por apresentar 

resultados satisfatórios na separação de isoformas da MT, possibilitando, também, 

a sua quantificação. Os resultados alcançados no presente estudo não 
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concordaram com estes autores, os quais sugerem a utilização de apenas uma 

coluna para a quantificação das MTs. Tal fato ocorreu possivelmente devido a 

complexidade do extrato obtido de poliquetas, os quais quando injetados 

diretamente na colunade troca iônica apresentaram diversos picos mal separados, 

e de difícil quantificação. A Figura 18 mostra um exemplo de cromatograma obtido 

da fração coletada no sinal de volume de retenção igual a 22,10 mL no 

cromatograma mostrado na Figura 17. Assim pode ser observado que para o sinal 

citado (equivalente a aproximadamente 14 kDa) obteve-se um sinal com tempo de 

retenção de 3,76 minutos sugerindo a presença de apenas uma isoforma para esta 

massa molecular. 

 

 

Figura 18: Cromatograma de troca iônica com detecção U.V (254 nm) para a fração 
coletada referente ao sinal da fig. 16 (12,5 mg L-1 de padrão de MT Sigma-Aldrich) 
utilizando tampão Tris-HCl 20 mmol L-1 pH 7,2 (DEAE 5PW - Waters). O eixo x 
corresponde ao volume de eluição, e eixo Y o sinal analítico (mAu) medido em 254 nm. 
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Figura 19: Cromatografia de troca iônica com detecção U.V (254 nm) para a fração 
coletada referente ao sinal da Figura 17 (12,5 mg L-1 de padrão de MT Sigma-Aldrich) 
utilizando tampão Tris-HCl 20mmol L-1 pH 7,2 (DEAE 5PW - Waters). O eixo x corresponde 
ao volume de eluição, e eixo Y o sinal analítico (mAu) medido em 254 nm. 

 

6.1.5 Características analíticas 
 

6.1.5.1    Seletividade 

 

Uma vez que o extrato protéico obtido se mostrou complexo, com a 

presença de diversas proteínas de diferentes massas moleculares ou diferentes 

pontos isoelétricos, é importante verificar a resposta que o método analítico 

apresenta para as diversas substâncias presentes no extrato (254 nm). Este 

método cromatográfico, como a maioria, não produziu resposta somente para o 

analito de interesse , mas também para outros compostos presentes no extrato. 

Foram injetados 3 brancos (cromatografia de exclusão molecular) e avaliou-se a 

presença de sinais interferentes na mesma faixa de tempo de retenção das MTs. 

Tal fato foi atribuído a presença de 2- mercaptoetanol e leupeptina presentes no 

tampão de extração (Figura 20). Pode-se observar que ocorre um sinal em volume 
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de retenção igual a 28,09 mL e não se trata do volume de retenção equivalente a 

massa molecular das MTs. 

 

Figura 20: Cromatograma de exclusão molecular com detecção U.V (254 nm) para 100µL 
do Branco (tampão de extração contendo elementos interferentes utilizando tampão Tris-
HCl 20 mmol L-1 contendo NH4Cl 0,1 mol.L-1  pH 7,2 (Superdex 75 10/300 GL Amersham). 
O eixo x corresponde ao volume de eluição, e eixo Y o sinal analítico (mAu) medido em 
254 nm. 

 

  Embora a exclusão molecular não seja utilizada com a finalidade de 

quantificar as MTs, o extrato inicial foi diluído (1:4) e posteriormente injetado no 

HPLC. Assim não foi realizada qualquer alteração no método analítico visando a 

eliminação de interferentes. 

O cromatograma mostrado na Figura 20 corrobora com estudo realizado por 

Dadgar e Burnet (1995) em que afirmam que a presença de interferentes é 

considerada inaceitável quando afeta a exatidão das concentrações próximas ao 

limite de quantificação (LQ), levando a resultados errôneos. 

Para avaliar o efeito destes reagentes orgânicos a fração equivalente ao 

sinal de volume 28,09 foi injetado em coluna de troca iônica e foi obtido o 

cromatograma mostrado na Figura 20. Foi observado com o auxílio da Figura 21 

que o interferente não compromete a quantificação do analito em estudo mostrando 

que o método escolhido atinge os objetivos deste estudo. Foram obtidos dois picos, 
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sendo o primeiro com tempo de retenção igual a 3,80 min correspondente ao 

padrão utilizado conforme mostrado na Figura 18, e o segundo sugerindo a 

presença de uma segunda isoforma das MTs em 5,60 min conforme observado na 

Figura 19. 

 

Figura 21: Cromatograma de troca iônica com detecção U.V (254 nm) para a fração 
coletada referente ao sinal da Figura 20 utilizando tampão Tris-HCl 20 mmol L-1 pH 7,2 
(DEAE 5PW - Waters). O eixo x corresponde ao volume de eluição, e eixo Y o sinal 
analítico (mAu) medido em 254 nm. 

 

6.1.5.2  Efeito da matriz 

 

Os cromatogramas obtidos foram avaliados também para verificar a 

ocorrência de efeito da matriz. Foi observado que substâncias inerentes à matriz 

biológica podem coeluir com os compostos de interesse através do monitoramento 

simultâneo em 3 comprimentos de onda(215, 254, 280 nm). Como o detector U.V 

não se trata de um detector de alta especificidade ou seletividade, ele pode estar 

propenso a erros porque ambas as substâncias podem coeluir afetando a detecção 

dos sinais referentes as MTs. Esta ferramenta se mostrou útil, e conforme descrito 

na literatura, por exemplo, em estudo realizado por Amiard em 2006, o autor faz 

comentário sobre a ausência de absorbância em 280 nm para as MTs relacionando 

tal fato a  ausência de grupos aromáticos em sua molécula. Outro exemplo de 
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estudo é o realizado por Ferrarello e colaboradores em 2002 onde os autores 

também comentaram esta mesma característica das MTs.  

O cromatograma da Figura 22 mostra um extrato obtido de poliquetas 

monitorado em dois comprimentos de onda simultaneamente (280 e 254 nm). 

Neste cromatograma tem-se um sinal com volume de retenção igual a 21,27 mL, o 

qual se encontra na faixa de massa molecular das MTs. Simultaneamente tem-se o 

mesmo sinal em ambos os comprimentos de onda, o que sugere a presença de 

alguma proteína contendo aminoácidos com grupos aromáticos. Porém apenas 

com este tipo de detecção não foi possível realizar a sua identificação. O extrato 

citossólico mostrado na Figura 22 ilustra a complexidade dos extratos onde se 

observa a ocorrência de sinais de compostos com massas moleculares acima dos 

14 kDa esperados. Isto possivelmente se deve a ocorrência de proteínas de 

massas moleculares mais altas e que provalelmente são termoestáveis (não 

precipitaram durante a termocoagulação). Em relação aos reagentes empregados 

no coquetel de extração, não foram observados quaisquer picos que pudessem 

interferir na medição dos sinais correspondentes as MTs em 254 nm.  

 

 

Figura 22: Cromatograma de exclusão molecular com detecção U.V (em vermelho 254nm 
e 280 nm azul) para um extrato obtido de poliquetas utilizando tampão Tris-HCl 20 mmol L-

1 contendo NH4Cl 0,1 mol.L-1 pH 7,2 (Superdex 75 10/300 GL Amersham). O eixo x 
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corresponde ao volume de eluição, e eixo Y o sinal analítico (mAu) medido em 254 nm 
(sequencia vermelha) e 280 nm (sequencia azul). 

 

6.1.5.3  Curva de calibração (Linearidade) 

 

O modelo de calibração utilizado foi constituído de 5 pontos contendo 

concentrações conhecidas do analito em estudo (MTs) adicionada na mesma 

matriz para qual o método foi otimizado incluindo a análise de um branco. As 

concentrações estabelecidas vão desde o limite de quantificação a 

aproximadamente 120% da máxima concentração que se pretende determinar 

(Figura 23). As áreas dos sinais correspondentes ao tempo de retenção do padrão 

de MT em relação aos pontos de concentração foram medidos e, uma curva 

analítica foi construída a partir das áreas com seus correspondentes pontos de 

concentração das soluções  de trabalho (Figura 23). 

Os critérios para aceitação de uma curva de calibração seguem normas 

estabelecidas por guias de validação publicados por agências reguladoras oficiais 

apresentando coeficiente de correlação linear superior a 0,98. 

 

 

Figura 23: Exemplo de curva de calibração utilizando padrão de MT Sigma-Aldrich com 
detecção em 220 nm. 
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Para as análises realizadas neste estudo foi escolhida a padronização 

externa. Ao ser aplicado para análises de amostras desconhecidas, este método 

comparou a área/ altura do sinal do analito com áreas obtidas a partir de padrões 

de calibração (Figura 16). 

 

6.1.5.4  Estabilidade do extrato 

 

Uma solução mãe contendo 1000 mg L-1 de MT preparada em água através 

da solubilização do padrão Sigma-Aldrich foi utilizada nos ensaios durante os 

experimentos aqui apresentados. Assim, foi utilizada uma concentração de 12,5 mg 

L-1 do padrão e um extrato real de poliqueta onde foi avaliado o sinal 

cromatográfico em coluna DEAE 5PW em tempo de retenção de aproximadamente 

3,76 min. Foi observado que as soluções preparadas através desta solução mãe 

forneceram um sinal ou resposta com uma tendência a diminuição com o tempo 

após a sua preparação. A Tabela 9 mostra os valores de área obtidos ao longo de 

diferentes dias de aplicação. 

Tabela 9: Estudo do comportamento dos extratos com padrão de MT 12,5 mg L-1 e 
um extrato obtido de poliquetas em 3 dias consecutivos. 

Dias de injeção Sinal analítico extrato 

(mAu. min) 

Sinal analítico padrão 

(mAu. min) 

1º dia 8,282 11,699 

2º dia 6,869 9,172 

3º dia 5,828 9,796 

 

Os valores sugerem uma variação entre a primeira e a ultima injeção 

indicando que para o terceiro dia a amostra utilizada apresentou um sinal 

equivalente a 70% do valor inicial. O padrão apresentou o sinal equivalente a 84% 

do inicial. Isto pode ter ocorrido porque as amostras foram mantidas sob 

refrigeração a -20°C e não a -80 conforme sugerido para moléculas complexas 

como proteínas. Tais valores sugerem que a determinação das MTs devem ser 
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realizadas o mais rápido possível após a extração a fim de que se evite a 

degradação do material e por conseqüência alterações no resultado final. 

 

6.1.5.5  Limites de detecção e quantificação 

 

Com o auxílio da cromatografia de troca iônica, os respectivos limites de 

detecção e quantificação foram 0,36 mg L-1 e 1,19 mg L-1. Mizzen et al. (1996) 

empregou a técnica de immunoblotting para a determinação das MTs e encontrou 

10 ng ( limite de detecção). Como o limite de detecção foi representado em unidade 

de concentração foi levado em consideração o volume injetado e encontrou-se uma 

valor equivalente a 36 ng indicando que a técnica adotada apresentou sensibilidade 

semelhante. 

 

6.1.5.6  Estabilidade 

 

Para assegurar que o analito foi mantido em condições seguras de preparo, 

análise e estocagem, a estabilidade dos extratos foi avaliada e verificado através 

de sucessivos congelamentos e descongelamentos podem interferir na intensidade 

do sinal analítico sugerindo perdas ou degradação das proteínas. Em se tratando 

de curta duração (mesmo dia), o material se mostrou estável e com uma 

reprodutibilidade aceitável.   

 

6.1.6 Comparação entre protocolos utilizados para a purificação de 
metalotioneínas extraídas de poliquetas 
  

Devido à indisponibilidade de material biológico contendo concentrações 

certificadas de MTs, foram investigadas diferentes metodologias para extrair tal 

analito da matriz biológica de interesse com a finalidade de avaliar a confiabilidade 

dos resultados obtidos. Por isso foram testados os procedimentos propostos por 

Viarengo et al. (1997) (extração via precipitação com solventes) e Erk et al. 2002 

(termocoagulação), e os resultados indicaram diferenças significativas entre os dois 



82 
 

protocolos. Os perfis de eluição para a termocoagulação foi mostrada na Figura 24 

e a extração via precipitação com solventes na Figura 25. Ambas as figuras 

mostram os cromatogramas de três replicatas de extratos obtidos de uma amostra 

de poliquetas liofilizadas provenientes da região de Gramacho escolhida 

aleatoriamente. Os sinais foram monitorados em 254 nm, e pode-se observar a 

presença de sinais significativos na faixa de 23,39 + 0,65 e 26,27 + 0,90 mL para 

os 3 cromatogramas em estudo. Porém para um dos extratos, obtido via 

precipitação com solvente mostrou um sinal em 18,40 mL que sugere a presença 

de uma proteína com massa molecular aproximada de 30 kDa que pode indicar a 

presença de uma proteína que não foi eliminada quimicamente ou uma forma 

polimerizada das MTs. A termocoagulação se mostrou interessante devido a esta 

desnaturar pelo aquecimento proteínas não termoestáveis proporcionando maior 

purificação do extrato, porém com a possibilidade de ocorrer co-precipitação das 

MTs o que sugere possível subestimativa de sua concentração. Outro ponto em 

destaque deste método é que a amostra é submetida a um número inferior de 

etapas (menor manipulação), o que minimiza possíveis erros analíticos. Os 

resultados obtidos neste estudo corroboram com estudo realizado por Geret et al. 

(1998). Os autores mostram neste estudo que o nível de MTs encontrado em 

glândula digestiva de moluscos se mostrou significativamente menor quando se 

utilizou extração com solventes em comparação a desnaturação por aquecimento. 

Ele também sugere a ocorrência de coprecipitação das MTs com compostos 

hidrofóbicos durante a primeira adição de solvente. As MTs possivelmente 

permanecem no sobrenadante após a adição de etanol junto com compostos 

altamente hidrofílicos. Tais fatores podem justificar a diferença nos valores de 

concentração obtidos entre os diferentes protocolos de extração (ver item 6.1.8). 

Os cromatogramas mostrados na figura 25 (extração via precipitação por solvente 

apresentaram sinal analítico de menor intensidade que aqueles da extração térmica 

o que acabou refletindo nas concentrações das MTs. Estudos envolvendo a 

determinação de MTs via cromatografia a líquido optaram, a maioria, pela extração 

via termocoagulação, porém existe um número insuficiente de estudos dedicados 

ao assunto. Erk et al. (1999) e Geret et al. (2002) são exemplos de estudos onde 

os autores se dedicaram a esta comparação. Uma vez que divergências ainda se 

mostram optou-se por avaliar as metodologias de extração. 
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Figura 24: Cromatogramas de exclusão molecular com detecção U.V (em vermelho 254nm 
e 280 nm azul) para um extrato obtido de poliquetas utilizando tampão Tris-HCl 20 mmol L-

1 contendo NH4Cl 0,1 mol L-1 pH 7,2 (Superdex 75 10/300 GL Amersham). Resultados em 
triplicatas. O eixo x corresponde ao volume de eluição, e eixo Y o sinal analítico (mAu) 
medido em 254 nm (sequencia vermelha). 
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Figura 25: Cromatogramas de exclusão molecular com detecção U.V (254nm) para um 
extrato obtido de poliquetas utilizando tampão Tris-HCl 20 mmol L-1 contendo NH4Cl 0,1 
mol.L-1 pH 7,2 (Superdex 75 10/300 GL Amersham). Resultados em triplicatas para avaliar 
a reprodutibilidade do método. O eixo x corresponde ao volume de eluição, e eixo Y o sinal 
analítico (mAu) medido em 254 nm (sequencia vermelha). 
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Para a cromatografia de troca iônica (Figura 26) das frações coletadas 

referentes aos sinais analíticos obtidos nas Figura 24 e Figura 25 os 

cromatogramas mostraram sinais referentes a isoformas das MTs e compatíveis 

com o tempo de retenção dos sinais do padrão de MT mostrados nas Figura 18 e 

Figura 19.  

 Tais cromatogramas foram utilizados para a estimativa da concentração das 

MTs através da avaliação das concentrações das isoformas obtidas. Os extratos 

submetidos à extração térmica mostraram a presença de 3 diferentes isoformas e 

também alguns sinais que não representam o mesmo tempo de retenção do 

padrão de MT sugerindo a possível ocorrência de outra classe de proteína 

termoestável. 

O extrato submetido à extração empregando solventes (VIARENGO et al., 

1997) apresentaram sinal ao redor de 3,67 minutos indicando a recuperação de 

uma única isoforma da MT (Figura 27). De acordo com Geret et al. (1998) a 

velocidade de centrifugação pode interferir na analise quantitativa dos extratos seja 

quando o alvo são os metais associados ou a própria MT. Uma vez que diferentes 

protocolos de isolamento da fração protéica atuam em propriedades específicas de 

proteínas. Estes dados indicam que para a realização de comparações de valores 

de concentração com dados obtidos em outros estudos devem ser realizadas com 

cautela levando em consideração a estratégia analítica adotada e o procedimento 

de extração empregado. 
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Figura 26: Perfis de eluição de extrato de poliquetas submetidos à desnaturação por 
aquecimento. O eixo x corresponde ao volume de eluição, e eixo Y o sinal analítico (mAu) 
medido em 254 nm (sequencia vermelha). 
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Figura 27: Perfis de eluição de extrato de poliquetas submetidos extração empregando 
solventes. O eixo x corresponde ao volume de eluição, e eixo Y o sinal analítico (mAu) 
medido em 254 nm (sequencia vermelha). 

 

6.1.7 Metalotioneínas ou MTLPs? 
 

Alguns estudos, por exemplo, (WON et al., 2008; BERTHET et al., 2005; 

AMIARD et al., 2006) sugerem o emprego do termo “MTLPs” sigla em inglês, que 

se traduz como “proteínas semelhantes as metalotioneínas”. Estes autores 

sugerem também a utilização do termo MT ou MTLPs e emprega a mesma 

definição utilizada para as MTs. Embora neste estudo tenha sido utilizado um 

detector U.V, foi empregado a técnica de SDS-PAGE empregando derivatização 

com monobromobimano (mBBr) como ferramenta auxiliar na identificação das 

bandas o que evidencia nos extratos a presença de uma proteína termoestável 

com massas moleculares de 14 e 7 kDa ricas em cisteínas e com capacidade de se 

associar a íons metálicos. A Figura 28 mostra um gel (SDS-PAGE) com 7 poços 

onde foram aplicados padrão de MT em 3 concentrações distintas, extrato de 

poliquetas submetido a extração térmica e também ao protocolo proposto por 

Viarengo et al., 1997. Primeiramente o gel se mostrou uma ferramenta essencial na 
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identificação das MTs, pois ele complementa os resultados obtidos na 

cromatografia a líquido (Figura 17). Estas duas técnicas sugerem a presença de 

proteínas de massas moleculares de 14 e 7 kDa ricas em cisteína.  

 

Figura 28: Gel de extratos derivatizados com mBBr de extratos de poliquetas. Os poços 
apresentam 0,2; 0,6 e 1,0μg do padrão de MTs (Sigma-Aldrich). Em destaque, círculo 
vermelho tem-se o extrato de poliquetas submetidos a extração térmica, e os 2 poços 
vizinhos extratos submetidos a extração como proposta por Viarengo et al. (1997). 
 

Santiago-Rivas et al. (2007) mostraram as isoformas da MTs e os 

respectivos tempos de retenção, e os resultados obtidos neste estudo confirmam 

os perfis cromatográficos mostrados (Figura 18 e Figura 19). Estes autores 

empregam o termo MT em seu estudo, empregando cromatografia a líquido com 

detecção U.V o que pode sugerir a possibilidade do emprego dos dois termos. 

A análise por SDS-PAGE 15% de um extrato obtido de poliquetas (Figura 29) 

mostra a presença de 3 bandas protéicas com massa molecular aproximada de 7, 

14 e 21 kDa como a de proteínas pertencentes à classe das MTs. . A utilização das 

duas estratégias analíticas possibilita a confirmação dos sinais e bandas através de 

resultados que se complementam evidenciando que os extratos obtidos de 

poliquetas da região de Gramacho refletem uma resposta a nível molecular 

detectável, possibilitando assim o uso desta classe de proteínas em estudos para 

avaliação precoce de contaminação ambiental. 
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Figura 29: (a) Extrato de poliqueta injetado em Cromatografia de exclusão molecular. (b) 
Gel SDS-PAGE 15% com extrato marcado com monobromobimano e visualização em U.V. 
O eixo x corresponde ao volume de eluição, e eixo Y o sinal analítico (mAu) medido em 
254 nm (sequencia vermelha) e 280 nm (sequencia azul). 

 

6.1.8 Variabilidade No teor de MTs associada ao tamanho dos organismos  
 

Os valores de concentração de proteínas totais obtidos (Figura 30) 

mostraram que o procedimento o qual emprega precipitação com solvente como 

proposto por Viarengo et al. (1997) apresentaram maiores valores de concentração 

para proteínas totais em todos os extratos utilizados (n= 3) quando comparado a 

extração térmica. Esta última apresentou valores de concentração menores para 

todas as 3 diferentes classes de tamanho utilizadas o que pode levar o analista a 

uma idéia que o protocolo com a maior concentração de proteínas total apresenta a 

melhor recuperação das MTs. Esta etapa também indicou que a razão entre a 

massa de poliquetas utilizada e o volume de extrator utilizado proporcionou uma 

concentração de proteínas totais não ultrapassou o valor máximo recomendado 

pelo fabricante da coluna cromatográfica utilizada (exclusão molecular). 

 exclusao superdex G75 MT tubo 3001:10_UV1_280nm  exclusao superdex G75 MT tubo 3001:10_UV2_254nm
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Figura 30: Dosagem de proteínas pelo método de Bradford (1976) através de extratos de 
poliquetas classificados em 3 classes de tamanho, por exemplo, a classe intermediária de 
tamanho é maior que 3 e simultaneamente  menor e igual a 5 sendo todas medidas em 
centímetros. 

 

Com base no gráfico mostrado na Figura 30, não é possível afirmar que um 

ou outro protocolo seja o mais adequado para o estudo das MTs. Por isso, após a 

dosagem, os extratos foram submetidos à purificação com o auxilio da técnica de 

cromatografia a líquido de alta eficiência, a qual se mostrou adequada para o 

isolamento da fração contendo as MTs. Assim, as concentrações foram 

determinadas acordo com as diferentes classes de tamanho dos organismos 

estudados e são mostradas na Figura 31. 
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Figura 31: Determinação do teor de MTs  em extratos de poliquetas via precipitação por 
solvente e extração térmica. Resultados expressos em µg MTs g-1 (tecido liofilizado). 

 

Os valores obtidos através da extração via precipitação por solvente 

demonstraram uma baixa recuperação e valores de concentração demonstrando 

pequena variabilidade entre as classes de tamanho. Os resultados obtidos neste 

estudo não concordam com estudo realizado por Geret et al. (1998) que testou as 

duas metodologias e não registrou a ocorrência de diferenças significativas entre 

os dois protocolos de extração empregando moluscos, purificação do extrato via 

HPLC e medição das concentrações empregando polarografia de pulso diferencial. 

Erk et al. (2002) sugere a ocorrência de diferentes valores de recuperação 

entre os diferentes protocolos de extração. Por exemplo, o procedimento que 

emprega desnaturação por aquecimento e precipitação por solvente removem de 

forma efetiva as proteínas de maior massa molecular dos extratos. Este autor 

também sugere que isoforma MT10 permanece inalterada comparando o extrato 

não tratado e o extrato submetido a ambos os tratamentos. Porém a MT 20 se 

mostra significativamente reduzida no procedimento de extração por solvente. Uma 

vez que trata-se da isoforma alvo quando o assunto é metais, tal informação se 

mostrou relevante  para a escolha do procedimento utilizado neste estudo. Com 

base nos valores de concentração de MTs mostrados na Figura 31 e os dados 

obtidos por Erk et al. (2002).  Assim optou-se pela desnaturação por aquecimento. 
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6.2  ESTUDO PILOTO DA BIODISPONIBILIDADE DE METAIS NOS 

SEDIMENTOS E BIOACUMULAÇÃO EM POLIQUETAS NAS ÁREAS DE 

MANGUEZAL DE GRAMACHO E MAUÁ 

 

As coletas, realizadas na região de mangue situada próxima ao Aterro 

Sanitário de Gramacho em fevereiro/2009, e a segunda, realizada na região de 

manguezal de Mauá em agosto/2009 serviram para realização de um experimento 

piloto para verificar a ocorrência dos poliquetas nas regiões de interesse. As 

localidades foram escolhidas com o auxílio de estudos realizados na Universidade 

Federal Fluminense como, por exemplo, (NOVAES, 2004) onde o autor realizou 

uma amostragem ao longo da Baía de Guanabara avaliando a concentração de 

metais fortemente ligados aos sedimentos superficiais empregando o método EPA 

3051. Este autor mostra que regiões como a desembocadura do Rio Meriti e Iguaçu 

e Porto de Niterói apresentaram valores de concentração de Cd e Zn superiores ao 

valor orientador apresentado pelo Canadian Environmental Quality Guidelines 

(CEQG). Optou-se pela região de mangue do Aterro Sanitário de Gramacho, que 

se encontra na região de desembocadura do Rio Iguaçu, devido a esta se mostrar 

adequada por estar submetida a múltiplos impactos decorrentes de diversas 

atividades antrópicas, incluindo uma elevada contaminação de metais como Zn, Cu 

e Hg (MACHADO et al., 2002).  

Em se tratando da região de Manguezal de Mauá, Borges et al. (2007) 

estudaram a distribuição espacial de ferro, cobre e chumbo em 3 testemunhos na 

área entre marés onde a planície do manguezal sofreu desmatamento cerca de 20 

anos antes da coleta. Os autores sugeriram a ocorrência de elevado aporte de Cu 

e Pb para a área de estudo evidenciando também a importância da vegetação na 

acumulação de metais. Em virtude de os pontos de coleta escolhido pelos autores 

estarem na mesma região dos pontos adotados no presente estudo, variáveis 

como granulometria, matéria orgânica e teor de metais presentes nos sedimentos 

foram comparados com os dados obtidos no presente estudo. 
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6.2.1 Classes de tamanho dos poliquetas 

 

A amostragem de poliquetas em Gramacho compreendeu um total de 199 

indivíduos, ocorrendo à predominância de L. culveri perfazendo mais de 95% do 

total coletado, e os demais indivíduos foram descartados. A ocorrência dos 

organismos foi maior nas localidades mais próximas a Baía de Guanabara, ao 

contrário da região interna do mangue, mais próximo ao Aterro Sanitário, onde 

foram encontrados apenas indivíduos de tamanhos inferiores a 3 cm. A Tabela 10 

mostra o número de indivíduos obtidos para cada uma das 3 faixas de tamanho 

adotadas e o seu percentual. Os dados apresentados são referentes à coleta de 

fevereiro de 2009 em Gramacho e a coleta realizada em Mauá (Agosto 2009). 

 

Tabela 10: Número de indivíduos (valores percentuais entre parênteses) coletados 
de acordo com a sua classe de tamanho na região dos Manguezais do Aterro 
sanitário de Gramacho (Duque de Caxias – RJ) e Mauá (Magé-RJ). 

Coleta de poliquetas – faixa de tamanho 
comprimento (cm) 
  <3 3-5 5-8 
GRA 1 32 (44,4) 29 (40,3) 11 (15,3) 
GRA 2  31 (33,0) 42 (44,7) 21 (22,3) 
GRA 3 2 (6,1) 11 (33,3) 20 (60,6) 
MA 1 39 (63,9) 16 (26,2) 6 (9,8) 
MA 2  18 (50,0) 18 (50,0) 0 (0) 
MA 3 28 (52,8) 9 (17,0) 16(30,2)

 

Para a coleta realizada em Mauá (agosto/2009), um total de 150 indivíduos foi 

amostrado, sendo que a L. culveri se mostrou predominando no ambiente repetindo 

o ocorrido no manguezal de Gramacho. Isto ocorre, possivelmente, devido ao fato 

de estas poliquetas preferirem sedimentos ricos em matéria orgânica (alimento), e 

se mostrarem a espécie dominante no ambiente (áreas impactadas). Em Mauá, os 

poliquetas foram encontrados em maior número nos pontos mais cobertos pela 

vegetação de mangue, e mais afastados da Baía de Guanabara, ao contrário do 

observado em Gramacho. Tal fato se deve, possivelmente, devido à existência de 

canais construídos pela equipe responsável pelo plantio da vegetação 

(reflorestamento) com a finalidade de facilitar a entrada de água da maré, o que 

contribui mantendo estes sedimentos úmidos.  A Tabela 10 mostra as 3 faixas de 
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tamanho escolhidas para classificar os poliquetas e para a coleta de agosto de 

2009. Os indivíduos menores que 3 cm, na maioria das coletas, predominaram, 

seguidos dos indivíduos de tamanho intermediários, e em menor número os 

maiores. Embora não se mostrem presentes no presente estudo, indivíduos 

maiores com comprimento de até 14 cm foram encontrados, porém em número 

insuficiente para a realização das análises. A presença de vegetação e resíduos 

sólidos, por exemplo, pedaços de madeira, plásticos transportados pela maré se 

mostraram fatores importantes, os quais influenciam diretamente no aumento do 

número de indivíduos porque sob estas condições estes se aglomeram. 

Percorrendo a região, também foi observado que para certas localidades, onde os 

sedimentos se mostraram mais claros (pouca matéria orgânica), arenosos e menor 

percentual de umidade poucos indivíduos foram encontrados. Estes fatores se 

mostraram de acordo com estudo realizado por Meksumpun et al. (1999). Os 

autores, em estudo realizado em uma província ao leste da Tailândia, empregaram 

poliquetas (Perinereis sp.e Notomastus sp.) para estudar uma Baía denominada 

Phe, impactada por esgoto doméstico e atividades portuárias, inclusive com 

regiões apresentando forte odores de sulfeto. Os autores sugeriram que o 

percentual de umidade, teor de matéria orgânica e a granulometria se mostraram 

fatores importantes, os quais podem influenciar diretamente a ocorrência ou não 

dos organismos. Estes também estimaram condições ditas apropriadas no 

sedimento para máximo crescimento dos organismos, que são umidade entre 17,5-

20% , matéria orgânica entre 1,75 e 2,00% e  AVS entre 0,10 e 0,15 mg g-1. 

 

6.2.2 Variáveis físico-químicas 

 

Para as regiões de estudo, os valores medidos de pH para água superficial 

sugerem condições ligeiramente acima da neutralidade (Gramacho 7,8 e Mauá 

7,6). Tais valores evidenciaram a influência de águas marinhas, que com a 

elevação da maré adentram o manguezal. Para a região de Gramacho, a 

salinidade medida ao longo das 5 camadas ou 10 cm iniciais dos sedimentos 

apresentou valor médio de 1,3 + 0,3 ‰. Estes baixos valores de salinidade obtidos 

sugerem maior aporte de água doce no momento de coleta devido à proximidade 

do Rio Iguaçu. Tal fato sugere a diluição da maré salina, provavelmente 
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influenciado por efeito de maré. Em relação à região de Mauá, os menores valores 

obtidos (Tabela 11) ocorreram possivelmente devido a presença de ligações 

clandestinas de esgoto doméstico próximos aos pontos MA2 e MA3 com a 

ocorrência de descarte de efluente doméstico diretamente no manguezal, 

influenciando assim as medições. 

 O valor obtido para condutividade foi na faixa de 0,505 a 3,54 mS cm-1 para 

a região de Gramacho e 0,82 a 2,21 mS cm-1 para a região de Mauá . Os menores 

valores obtidos em Gramacho sugerem o fato de a coleta ter sido realizada no mês 

de fevereiro (período de chuvoso) e com isso favorecendo a diluição da maré 

salina. Para as duas áreas de estudo foram observadas características 

semelhantes quanto aos valores obtidos para Eh, os quais sugerem condições 

redutoras. Os valores se mostraram na faixa de -401 a -28 mV para Gramacho 

sugerindo condições altamente reduzidas na faixa de – 318 a -88 mV para Mauá o 

que sugere uma classificação entre condições fortemente reduzidas a reduzidas de 

acordo com orientação de Sposito (1989) . Em sistemas aquáticos eutrofizados, é 

normal que o potencial redox se torne mais eletronegativo decorrente 

principalmente da decomposição da matéria orgânica acumulada e da 

incapacidade do sistema em repor o oxigênio esgotado (DELINCÉ, 1992). Nestas 

zonas, durante o processo de decomposição microbiana da matéria orgânica, o 

oxigênio é rapidamente consumido e fracamente difundido no substrato 

(LACERDA, 1998). 
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Tabela 11: Resultados das variáveis físico-químicas medidas em água superficial e 
sedimentos coletados em Gramacho (fev 2009) e Mauá ( Agosto/2009). 

      

Pontos 
  Eh (mV) 

Cond. 
(mS.cm-1) Salinid.(‰) 

Matriz 

 Superficial -401 2,58 1,4 Água 
GRA 1 0-2 -28 3,54 1,9 Sedimento 

2-4 -90 2,95 1,6 
4-6 -219 2,34 1,1 
6-8 -240 2,47 1,3 
8-10 -178 1,91 1,0 

GRA 2 0-2 -180 2,85 2,1 Sedimento 

2-4 -78 0.79 3,4 
4-6 -160 2,52 1,4 
6-8 -184 0,63 3,6 
8-10 -137 0,51 2,9 

GRA 3 0-2 -134 2,52 1,4 Sedimento 

2-4 -197 2,12 1,1 
4-6 -275 2,02 1,2
6-8 -235 3,14 1,8 
8-10 -185 2,11 1,1 

MA 1 Superficial 20 2,21 13,2 Água 

Superficial -88 0,93 0,4 Sedimento 

MA 2 Superficial 3 0,82 0,4 Água 
 Superficial -318 0,99 5,6 Sedimento 

MA 3 Superficial 17 0,999 5,6 Água 
 Superficial -267 1,081 5,7 Sedimento 

 

Segundo a Resolução CONAMA 357/05 legislação que trata dos recursos 

hídricos superficiais no Brasil, afirma que o oxigênio deve estar em níveis 

adequados para manter a vida em ambientes aquáticos. Assim, de acordo com as 

classificações de classes de água propostas pela presente legislação, o O.D deve 

apresentar valores superiores a 4 mg L-1 para águas salobras classe 2. De acordo 

com as medições realizadas no presente estudo, a região se mostrou abaixo dos 

limites mínimos exigidos pela legislação, com valores medidos para oxigênio 

dissolvido em água superficial variando de 1,1 a 3,57 mg L-1. Isto representa 

situação de anoxia para o mês de fevereiro de 2009, o que pode ser causado pelo 

grande aporte de efluentes, principalmente domésticos, e de material detrítico uma 

vez que a região de mangue apresenta grande quantidade de lixo doméstico (Figura 

7). 
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6.2.3 O modelo AVS 

 

Os níveis de AVS encontrados no experimento piloto realizado em 

Gramacho apresentou variação de 39 a 86 µmol g-1. Devido às características 

fortemente redutoras observadas, foram obtidos valores de concentração de AVS 

elevados para os dois pontos estudados. Machado et al. (2004) estudaram a 

associação entre AVS e a relação entre o Fe reativo com a distribuição de metais 

traço em perfis sedimentares no rio Iguaçu. Os autores definem concentrações na 

faixa de 33 a 314 µmol g-1 , encontradas neste estuário, como de moderadas a 

extremamente altas. Os valores obtidos no presente estudo se mostraram dentro 

da faixa de concentração encontrada pelos autores, porém variando de moderada 

a alta. Este estudo se mostrou adequado para comparação devido aos pontos de 

coleta, no manguezal de Gramacho, se encontram na desembocadura deste rio 

sob influência direta dos contaminantes por ele transportados.  

Os valores de concentração de AVS obtidos no presente estudo se 

mostraram superiores quando comparado ao SEM para a região de Gramacho 

(Figura 32) indicando a presença de sulfeto suficiente para reagir com os elementos 

metálicos sugerindo que a razão SEM/AVS pode ser um fator de grande relevância 

no controle da disponibilidade dos metais para a água intersticial. Lee et al. (2005), 

de forma diferente do presente estudo, adotam a [SEM-AVS] nos estudo dos 

sulfetos e os metais simultaneamente extraídos. Os autores em estudo envolvendo 

exposição de poliquetas (Neanthes arenaceodandata) a Cd, Ni e Zn, em 

sedimentos com diferentes níveis de AVS, mostraram que a concentração de 

metais dissolvidos na água intersticial foi nitidamente controlada pela diferença 

entre o SEM e o AVS, evidenciando a influência da razão SEM/AVS na partição 

geoquímica dos metais. Os valores de concentração de AVS obtidos neste estudo 

sob condições reais (no ambiente) se mostraram bem acima do valor máximo 

mostrado pelo autor, sugerindo menor disponibilização dos metais para a fase 

dissolvida na região estudada.  
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 Figura 32: Perfis de concentração de AVS nos perfis sedimentares coletados em 
Gramacho (fevereiro de 2009).O eixo y representa as 5 camadas, sendo que cada uma 
apresenta 2 cm. 

 

Uma considerável variação espacial foi observada ao se comparar as 

diferentes áreas de manguezal estudadas. Mauá apresentou valores de 

concentração de AVS praticamente uma ordem de grandeza abaixo dos valores 

obtidos em Gramacho, exceto para o perfil MA1, onde a camada correspondente a 

0-2 cm apresentou valor comparável aos obtidos em Gramacho. O AVS apresentou 

faixa de variação desde valores não detectáveis a 48,07 µmol g-1 para os perfis 

mostrados na Figura 33. O valor máximo de AVS encontrado para a região de Mauá 

pode ser definido como moderado, porém predominaram baixos valores. Estes 

baixos valores de AVS e razão SEM/AVS maiores que 1 obtidos para esta região 

sugerem maior disponibilização destes contaminantes para a fase dissolvida 

representando um potencial risco para a biota. Também foi observado, no 

momento da coleta, que os caranguejos presentes no manguezal de Mauá se 

mostraram nitidamente em maior número quando comparados com o manguezal 

de Gramacho. Uma vez que estes organismos fazem escavações nos sedimentos 

(bioturbação), possivelmente podem estar contribuindo para a sua aeração e 

consequentemente a oxidação dos sulfetos. 
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 Figura 33: Perfis de concentração de AVS de sedimentos coletados em Mauá 
(agosto de 2009).  

 

Comparando os dados de Eh e AVS para as amostras de ambas as 

localidades estudadas, obteve-se o gráfico mostrado na Figura 34. Burton et al. 

(2005) e barlett et al. (1999) sugerem maior ocorrência na redução de sulfato a 

sulfeto em condições de Eh menores que -120 mV devido a ação de bactérias. E 

quando Eh= +120 mV tem-se a ocorrência de condições sub-óxicas, 

moderadamente redutoras com concentração de AVS não detectáveis ou menores 

que 3 mol g-1. Os pontos indicados no Gráfico indicaram que a região de 

Gramacho e Mauá se mostraram com características de redutoras a fortemente 

redutoras, porém com grande diferença nos valores de AVS para as duas regiões. 
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Figura 34: Relação entre Eh e AVS determinados nos pontos de coleta em Gramacho e 
Mauá. Os losangos correspondem a dados de Gramacho e os quadrados à região de 
Mauá. 

 

6.2.4 Metais simultaneamente extraídos 

 

Com base na razão SEM/AVS obtida em Gramacho, o modelo AVS sugere que 

os contaminantes metálicos se encontram associados aos sedimentos e não 

disponíveis para a fase dissolvida, o que representa baixa toxicidade para a biota. 

Porém, para os sedimentos com razão SEM/AVS maiores que 1, como foi 

observado para a região de Mauá, efeitos tóxicos podem ser observados ou não. 

em virtude de apresentarem baixas concentrações de metais na fase dissolvida ou 

pelo controle da disponibilidade desses metais por outras fases como o carbono 

orgânico total (COT) (MOZETO, 2001). 
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Tabela 12: AVS, SEM e razões SEM/AVS referente aos sedimentos coletados em 
Gramacho(Fevereiro/2009) e Mauá (Junho/2009) 

Pontos Profundidade
(cm) 

SEM
(molg-1) 

AVS
(molg-1) 

SEM/AVS 

GRA1 0-2 3,67 56,97 0,07 
 2-4 3,97 57,32 0,03 
 4-6 4,23 61,00 0,10 
 6-8 4,51 77,02 0,06 
  8-10 4,24 38,97 0,14 
GRA 2 0-2 3,44 53,52 0,26 
 2-4 3,82 48,39 0,16 
 4-6 3,92 65,81 0,07 
 6-8 3,92 71,00 0,09 
  8-10 2,15 51,65 0,03 
MA 1 0-2 0,84 48,07 0,38 
 2-4 0,56 3,00 0,32 
 4-6 0,48 7,40 0,08 
 6-8 0,53 9,21 0,18 
  8-10 0,51 11,53 0,06 
MA 2 0-2 0,75 0,16 5,01 
 2-4 0,78 0,17 6,88 
 4-6 0,79 0,16 5,13 
 6-8 0,90 0,82 1,18 
  8-10 0,92 1,36 0,69 
MA 3 0-2 1,73 0,10 17,66 
 2-4 1,56 0,10 15,18 
 4-6 1,55 4,79 0,32 
 6-8 1,75 5,12 0,34 
  8-10 1,69 0,05 35,16 

 

Os perfis obtidos para as concentrações dos metais simultaneamente 

extraídos no manguezal de Gramacho (fevereiro/2009) se encontram 

representados nas Figuras 35 e 36. Os valores de concentração para os metais 

simultaneamente extraídos mostraram para o ferro uma variação de 190 a 394 

mol g-1. Elementos como Zn, Cd e Cu se mostram extremamente importantes 

para este estudo, uma vez que atuam na indução e síntese das MTs. O primeiro 

elemento variou na faixa de 2,31 a 3,61 mol g-1, o Cd de 0,001 a 0,003 umol.g-1 , o 

Cu de 0,48 a 1,52 mol g-1 e o Pb apresentou valores de concentração 

compreendidos entre 0,13 a 0,21 mol g-1. A ocorrência destes elementos-traço 

está diretamente associada ao desenvolvimento industrial e urbano.  
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Tabela 13: Valores médios (mín.- Max.) de concentração dos metais 
simultaneamente extraídos obtidos  com base nos perfis sedimentares em 
sedimentos de Gramacho (coleta fevereiro/2009).  

  Pontos  Ag Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

  coleta (mol g-1) 
 (mol g-
1) 

 (mol 
g-1) 

 (mol 
g-1) 

 (mol 
g-1) 

 (mol g-
1) 

 (mol 
g-1) 

 (mol 
g-1) 

SEM GRA 1 0,006 0,002 0,82 310 0,67 0,10 0,18 3,03 

  
(0,001-
0,003) 

(0,001-
0,003) 

(0,48-
1,52) 

(203-
394) 

(0,49-
0,79) 

(0,05-
0,14)6 

(0,13-
021) 

(2,40-
3,61) 

fev/09 GRA 2 0,005 0,002 0,71 315 0,61 0,10 0,54 2,83 

    
(0,003-
0,008) 

(0,001-
0,003) 

(0,51-
0,89) 

(190-
382) 

(0,48-
0,71) 

(0,05-
0,13) 

(0,34-
0,70) 

(2,31-
3,57) 

 

As figuras 35 e 36 mostram as concentrações dos metais encontradas nos 

perfis sedimentares obtidos para a região de Gramacho nos pontos GRA1 e GRA2 

(coleta fevereiro/2009). Para os dois pontos não foi observada grande variabilidade 

nas concentrações dos metais da base para o topo dos perfis, exceto a prata que 

mostrou um aumento de aproximadamente 3 vezes na segunda fatia (2-4 cm). Este 

fato pode ocorrer devido aos pontos de coleta se encontram em uma parte do 

mangue em fase de reflorestamento, submetida à constante pisoteamento 

(distúrbio humano) pelos trabalhadores, o que possivelmente pode estar 

influenciando na distribuição dos metais nas camadas estudadas. Outro fator que 

merece destaque é que a área se encontrava sem a presença de vegetação, 

ficando assim mais suscetível aos efeitos físicos da maré. 
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Figura 35: Perfis de concentração dos metais-traço do testemunho GRA1 representados 
em mol g-1 (massa seca) e o Fe representado em mmol g-1 (massa seca) referente à 
coleta realizada na localidade de Gramacho (fevereiro/2009). 
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Figura 36: Perfis de concentração dos metais simultaneamente extraídos do testemunho 
GRA 2 representados em µmol g-1 (massa seca) e o Fe representado em mmol g-1 (massa 
seca) referente a coleta realizada na localidade de Gramacho (fevereiro/2009). 

 

As figuras 37, 38 e 39 mostram os metais simultaneamente extraídos para a 

região de manguezal de Mauá. Os valores de concentração de Fe, Zn, Cu, Pb, Ni e 

Ag se apresentaram valores abaixo daqueles encontrados em Gramacho (Tabela 

13).  
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Tabela 14: Valores médios (mín.- Max.) de concentração dos metais 
simultaneamente extraídos obtidos  com base nos perfis sedimentares em 
sedimentos de Mauá (coleta agosto/2009).  

  Pontos  Ag Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn 
  coleta mol g-1  mol g-1 mol g-1 mol g-1  mol g-1  mol g-1  mol g-1  mol g-1 

SEM MA 1 <LD 0,003 0,11 161 0,61 0,024 0,03 0,43 

  
 (0,001-

0,009) 
(0,08-
0,17) 

(122-
236) 

(0,44-
0,92) 

(0,02-
0,03) 

(0,02-
0,04) 

(0,35-
0,60) 

 MA 2 <LD 0,002 0,20 179 0,96 0,030 0,038 0,55 

    
 (0,002-

0,002) 
(0,19-
0,23) 

(172-
197) 

(0,75-
1,42) 

(0,023-
0,037) 

(0,031-
0,045) 

(0,49-
0,64) 

 MA3 <LD 0,004 0,46 426 2,62 0,071 0,066 1,06 

  
 (0,003-

0,005) 
(0,40-
0,54) 

(405-
456) 

(2,15-
3,17) 

(0,068-
0,077) 

(0,064-
0,068) 

(1,02-
1,12) 

 

Diferentes tendências foram observadas nos perfis mencionados, analisando 

os valores de concentração da base para o topo. A Ag se mostrou abaixo do limite 

de detecção (0,001 mol g-1) para todos os pontos estudados. No ponto MA1, os 

elementos apresentaram uma leve tendência de aumento da concentração. O 

ponto MA2 se comportou de forma ligeiramente diferente, pois somente o Mn 

apresentou tendência semelhante aos elementos do ponto anterior. O Fe, Cd e Cu 

se mostraram com pequena variabilidade da base ao topo do testemunho. 

Finalizando o Zn Pb e Ni mostraram uma leve tendência a diminuição da 

concentração seguindo o mesmo critério anterior. Para os perfis do ponto MA3, o 

Zn e Cd mostraram tendência de aumento da concentração, e os demais 

elementos não apresentaram grande variação nos respectivos perfis. 
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Figura 37: Perfis de concentração dos metais simultaneamente extraídos do testemunho 
MA 1 representados em µmol g-1 (massa seca) referente a coleta realizada na localidade 
de Mauá (agosto/2009). 
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Figura 38: Perfis de concentração dos metais simultaneamente extraídos do testemunho 
MA 2 representados em µmol g-1 (massa seca) o Fe representado em mmol g-1 (massa 
seca) referente a coleta realizada na localidade de Mauá (agosto/2009). 
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Figura 39: Perfis de concentração dos metais simultaneamente extraídos do testemunho 
MA 3 representados em µmol g-1 (massa seca) o Fe representado em mmol g-1 (massa 
seca) referente a coleta realizada na localidade de Mauá (agosto/2009). 

 

Com base nos valores de concentração dos metais obtidos pela extração 

AVS/SEM, o manguezal de Gramacho apresentou maiores valores de 

concentração quando comparado com o manguezal de Mauá. No manguezal de 

Gramacho, conforme previsto com base no histórico das duas regiões, elementos 

como Cu, Ni, Pb e Zn apresentaram concentrações superiores àquelas obtidas em 

Mauá. O Fe e o Pb no ponto MA3  apresentaram valores comparáveis aos valores 

obtidos em Gramacho, e o Mn apresentou tendência oposta com valores de 

concentração superiores nos pontos MA2 e MA3 quando comparados com os 

pontos de Gramacho. 
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Os valores de concentração dos metais simultaneamente extraídos para as 

duas regiões indicaram que a região de mangue de Gramacho se mostra mais 

impactada por metais, devido aos maiores valores de concentração obtidos. Porém 

como [SEM/AVS]<1, estes pontos sugerem baixa toxicidade para os organismos 

bentônicos, ou não biodisponibilidade para a fase dissolvida. Os valores de AVS 

para a região de Mauá se mostraram bem abaixo dos encontrados em Gramacho, 

além de [SEM/AVS]>1, o que sugere uma possível disponibilização destes metais e 

caracterizando um potencial risco para a biota. Uma das limitações que deve ser 

considerada neste tipo de avaliação é que alterações sazonais na razão SEM/AVS 

podem levar a mudanças na disponibilidade dos metais para a água intersticial. 

 Para o estudo de critérios de qualidade para sedimento, optou-se por utilizar 

valores obtidos em estudos disponíveis na literatura, que empregaram a mesma 

metodologia utilizada no presente estudo. Desta forma foram empregados valores 

médios referente à localidade de Gramacho envolvendo os pontos GRA1 e GRA2 e 

MA1, MA2 e MA3 (médias) referente a localidade de Mauá para comparação com 

CONAMA 344, legislação a qual estabelece diretrizes gerais e os procedimentos 

mínimos par avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais 

brasileiras. A legislação estabelece critérios de qualidade para classificação do 

material a ser dragado e estabelece 2 níveis:  

Nível 1 : limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos à 

biota. 

Nível 2: limiar acima do qual prevê-se um provável efeito adverso à biota. 

Com base nestes níveis a legislação se fundamenta na comparação dos 

resultados da caracterização do material a ser dragado com valores orientadores 

para água salina-salobra ( nível 1 – nível 2) que se encontram na Tabela 15. 
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Tabela 15: Comparação dos teores mínimos e máximos dos metais no estudo 
piloto da região de Mangue de Gramacho (sedimento superficial). Os valores 
apresentados para os manguezais de Gramacho e Mauá representam as médias 
obtidas com base nos respectivos pontos de coleta. 

Metais Este 
estudo 

MA 

(mg kg-1) 

Este 
estudo 

GRA 

 (mg kg-1) 

CONAMA 344 

(mg kg-1) 

MACHADO et 
al, 2004 

(mg kg-1) 

Zn 44 192 150  410 195 

Cu 16 49  34 270 64,2 

Ni 2,45 5,9 20,9 51,6 7,4 

Cd 0,34 0,22 1,2 9,6 1,0 

Pb 9,25 75 46,7 218 47,0 

 Os valores referentes à Legislação CONAMA 344 mostrados se referem aos níveis 
de classificação do material a ser dragado para água salina-salobra. A primeira 
colune se trata do nível 1 e a seguinte nível 2. 

 

Comparando os valores obtidos para as amostras de sedimentos 

submetidas a extração AVS/SEM com os valores representados na Resolução 

CONAMA 344, o zinco se apresentou acima do valor indicado pela legislação para 

o nível 2 sugerindo um provável efeito adverso à biota, o cobre e o chumbo se 

mostraram acima do valor indicado pela legislação para o nível 1,. indicando um 

limiar com a incidência de probabilidade de efeitos adversos à biota. O níquel e 

cádmio se mostraram abaixo do nível 1 da mesma legislação. 

As concentrações de metais obtidas para Gramacho também se mostraram 

comparáveis com os indicados obtidos em estudo realizado por Machado et 

al.(2004) onde o autor utilizou testemunhos coletados na região do Rio Iguaçu, 

próximo aos pontos de coleta do presente estudo e empregando a mesma 

metodologia de extração dos metais. 
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6.2.5 Metais fortemente ligados (EPA 3051)  

 

Os perfis sedimentares referentes ao experimento piloto realizado em Mauá 

(agosto/2009) e submetidos a extração AVS/SEM tiveram seus resíduos coletados 

e submetidos a segunda extração de forma sequencial pelo método EPA 3051. Os 

resultados obtidos se encontram nas Figuras 40, 41 e 42. Estes foram expressos 

em mol g-1, em mmol g-1 para o Fe.  

Para o manguezal de Mauá os metais apresentaram comportamento 

similares, em se tratando dos valores de concentração no perfil sedimentar para 

cada ponto estudado, com exceção da Ag que se mostrou abaixo do limite de 

detecção. No primeiro, MA1, foi observada uma tendência de aumento da 

concentração dos metais da base para o topo dos testemunhos. Porém o oposto foi 

observado para os pontos MA2 e MA3, onde todos os metais apresentaram 

comportamento semelhante com a tendência de diminuição da concentração dos 

metais da base para o topo. 
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Figura 40: Perfis de concentração dos metais-traço do testemunho MA1 representados em 
µmol g-1 (massa seca) referente a coleta realizada na localidade de Mauá (agosto/2009) 
submetidos a EPA 3051. 
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Figura 41: Perfis de concentração dos metais-traço do testemunho MA 2 representados em 
µmol g-1 (massa seca) referente a coleta realizada na localidade de Mauá (agosto/2009) 
submetidos a EPA 3051. 
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Figura 42: Perfis de concentração dos metais-traço do testemunho MA 3 representados em 
µmol g-1 (massa seca) referente a coleta realizada na localidade de Mauá (agosto/2009) 
submetidos a EPA 3051. 

 

A Tabela 16 mostra os valores médios de concentração dos metais 

simultaneamente extraídos (fracamente ligados) e extração EPA 3051 (fortemente 

ligados). Com base nestes dados foram calculados o EX permitindo assim uma 

estimativa do total biodisponível na região e o cálculo da fração correspondente 

aos elementos fracamente ligados, ou extraídos a frio com HCl (6 mol.L-1). 

Comparando estes valores (EX) com valores propostos pela legislação CONAMA 

344 representados na Tabela 15, o Zn, Ni, Cd e Pb se mostraram abaixo daqueles 

mostrados por esta legislação para nível 1 sugerindo a ocorrência de baixa 

probabilidade de efeitos adversos à biota. O Cu se mostrou acima do nível 1 

apenas no ponto MA3 o que sugere um limiar com incidência de efeitos adversos à 

biota.  
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Tabela 16: Valores médios obtidos nos perfis sedimentares para metais 
simultaneamente extraídos e EPA 3051 para a região de mangue de Mauá (coleta 
agosto/2009) 

  Pontos  Ag Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn 
  coleta (g g-1)  (g g-1)  (g g-1)  (g g-1)  (g g-1)  (g g-1)  (g g-1)  (g g-1) 
fracamente MA 1 <LD 0,14 6,88 9025 34 1,44 5,42 28 
ligados   0,05 2,29 3141 12 0,39 1,21 7,01 
 MA 2 <LD 0,20 13,09 10005 53 1,76 7,95 36 
   0,03 1,11 1219 23 0,39 1,27 4,40 
 MA 3 <LD 0,43 29,41 23865 144 4,22 13,60 69 
      0,12 5,37 1730 21 0,34 0,63 4,83 
 MA 1 <LD 0,17 2,72 3223 26 1,83 1,55 5,2 
   0,05 0,99 793 10 0,40 0,39 0,47

Fortemente MA 2 <LD 0,15 8,64 3189 30 3,21 2,80 7,4 
Ligados 
(Resíduo)   

0,15 1,51 2420 11 0,95 0,72 
0,99 

 MA 3 <LD 0,14 10,90 3080 30 3,66 3,19 8,2
      0,02 4,81 419 7 0,56 0,56 0,61 
 MA 1 <LD 0,31 9,60 12248 59 3,26 6,97 33 
          

EX MA 2 <LD 0,35 21,74 13194 82 4,97 10,75 43 
          
 MA 3 <LD 0,58 40,31 26946 174 7,88 16,79 77 
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Uma vez que este estudo testou a utilização das duas metodologias 

mostradas neste capítulo de forma sequencial, o percentual referente à fração 

fracamente ligada (AVS/SEM), e a outra fortemente ligada aos sedimentos (EPA 

3051) para os sedimentos coletados em Mauá foram determinadas. As Figuras 43, 

44 e 45 mostram os percentuais referentes a cada uma das extrações para cada 

elemento estudado. Os cálculos foram feitos com base nas concentrações em µmol 

g-1 e mmol g-1 para o Fe. Estas figuras mostraram a ocorrência de tendências 

distintas, o Fe se mostrou na faixa de 54,8 a 89,5%, o Mn na faixa de 47,9 a 86,1% 

, o Zn de 79,1 a 90,2%, Cu de 65,0 a 91,6% e o Pb de 74,6 a 85,0%. Os metais 

fracamente ligados se mostraram a fase predominante para estes elementos. 

Como mostrado por Burton et al. (2006) a relativa abundância de sulfetos reativos 

seqüestram de forma efetiva elementos-traço reduzindo assim sua dispobililidade. 

O Ni e Cd apresentaram maior variabilidade nos valores percentuais, apresentando 

valores na faixa de 34,3 a 63,4% e 30,7 a 87,8% para os respectivos elementos. 
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Figura 43: Resultados apresentados em dados percentuais referentes aos metais 
fortemente e fracamente ligados presentes nos sedimentos da região de manguezal de 
Mauá – MA1 (extração sequencial).A sequencia preta (série 1) indica valores percentuais 
para os metais simultaneamente extraídos (1 etapa) e sequência com listras diagonais se 
refere ao percentual referente aos metais fortemente ligados e extraídos via método EPA 
3051 (etapa 2). 
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Figura 44: Resultados apresentados em dados percentuais referentes aos metais 
fortemente e fracamente ligados presentes nos sedimentos de da região de manguezal de 
Mauá – MA1 (extração sequencial).A sequencia preta (série 1) significa valores 
percentuais para os metais simultaneamente extraídos (1 etapa) e sequência com listras 
diagonais se refere ao percentual referente aos metais fortemente ligados e extraídos via 
método EPA 3051 (etapa 2). 
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Figura 45: Resultados apresentados em dados percentuais referentes aos metais 
fortemente e fracamente ligados presentes nos sedimentos de da região de manguezal de 
Mauá – MA1 (extração sequencial).A sequencia preta (série 1) significa valores 
percentuais para os metais simultaneamente extraídos (1 etapa) e sequência com listras 
diagonais se refere ao percentual referente aos metais fortemente ligados e extraídos via 
método EPA 3051 (etapa 2). 
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Os contaminantes presentes em sedimentos podem apresentar valores que 

caracterizam uma menor ou maior disponibilidade, levando a uma interpretação 

que pode ser equivocada em se tratando de incorporação e bioacumulação de 

metais-traço em organismos bentônicos. Assim, outras evidências se mostram 

necessárias para serem integradas com dados obtidos empregando sedimentos 

possibilitando uma melhor interpretação do cenário ambiental. Por exemplo, 

sedimentos quando ingeridos por poliquetas podem estar submetidos a um 

ambiente químico peculiar caracterizado pela química digestiva do organismo 

(MAYER et al., 1996), o que caracteriza a importância da via de incorporação do 

contaminante. Por isso a estimativa das concentrações dos metais em um 

organismo presente no ambiente se mostra uma ferramenta importante no estudo 

da biodisponibilidade de contaminantes metálicos, uma vez que a sua incorporação 

depende da concentração total deste no ambiente e da suas formas químicas 

(JOIRIS et al., 1998). 

 

6.2.6 Concentração dos contaminantes metálicos em L. culveri 

 

A concentração de metais em L. culveri foi avaliada para as regiões de 

Gramacho (Figura 46) e Mauá (Figura 47). Para as duas regiões, os valores de 

concentração dos metais nos organismos, se mostraram menores que os valores 

encontrados nos sedimentos, comparando tais dados com o EX. O manguezal de 

Mauá, região onde predominaram menores valores de AVS, e [SEM/AVS] maior 

que 1, mostraram maiores valores de concentração de metais no tecido, o que 

possivelmente está relacionado à [SEM/AVS]. Embora a região de Gramacho seja 

a mais degradada e impactada, os metais presentes no sedimento se mostraram 

sob uma forma não disponível para a fase dissolvida, refletindo em menores 

concentrações nos organismos. Lee et al. (2005) sugerem que em situações em 

que [SEM/AVS] < 1 não ocorre disponibilização destes elementos para a fase 

dissolvida, porém este estudo sugere que cuidados devem ser tomados na 

interpretação do cenário ambiental. Wang et al. (1999) mostraram, através de 

experimentos empregando poliquetas (N. succinea), para estudo de critério de 

qualidade de sedimento, que a razão SEM/AVS controla a concentração de metais 

e a toxicidade resulta da incorporação através desta via (DI TORO et al., 1992; 
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ANKLEY et al., 1996). Ao mesmo tempo estudos experimentais, por exemplo, 

Selck et al. (1998), mostraram que a ingestão de sedimentos pode ser uma rota 

importante para a incorporação de metais por invertebrados bentônicos como N. 

succinea e Capitella SP. Tais divergências sugerem que para o estudo da 

incorporação dos metais a influencia do tipo de organismo utilizado, as condições 

geoquímicas do ambiente e o tipo de poluente devem ser consideradas. No 

presente estudo a fase dissolvida se mostrou um fator importante, afetando 

diretamente a incorporação dos metais pelas poliquetas para ambas as regiões. 

Após a sua ingestão, os metais podem sofrer alterações consideráveis no trato 

digestivo de organismos bentônicos em virtude do período de residência ser de 

aproximadamente 2 dias. Assim, pode-se admitir que os metais presentes no 

sedimento sob uma forma química não disponível pode ser re-oxidado no trato 

digestivo e assimilado. Uma metodologia empregada, a qual reproduz as condições 

em que o sedimento se encontra no interior das poliquetas, foi mostrada por Wang 

et al. (1999), onde os autores utilizaram soluções diluídas de HNO3 ou HCl (1mol L-

1) (LUOMA; BRYAN, 1982; BRYAN; LANGSTON 1992,) para estimar a 

biodisponibilidade e o potencial risco proporcionado pelos metais presentes no 

sedimento. 

Em relação às classes de tamanho, os valores médios de concentração dos 

metais nos organismos obtidos com base nos valores médios de concentração nos 

pontos GRA1 e GRA2 (Gramacho) são mostrados na Figura 46, e os valores médios 

para o manguezal de Mauá calculados através dos pontos MA1, MA2 e MA3 são 

mostrados na Figura 47. Os gráficos representados para cada elemento estudado 

permitiram avaliar a variação dos metais de acordo com as diferentes classes de 

tamanho. Para a região de Gramacho, a prata, por exemplo, mostrou uma nítida 

tendência de aumento da concentração com o aumento das classes de tamanho. 

Shi et al. (2003) em ensaios realizados com mexilhões P. viridis mostram que tais 

organismos não eliminaram facilmente a prata sugerindo uma lenta depuração 

deste metal. Este fato possivelmente pode estar contribuindo para a bioacumulação 

deste elemento no tecido das poliquetas da região estudada. Outra possível 

explicação para o comportamento observado para a prata em Gramacho foi 

descrita por Luoma et al. (1995), pelo fato de a forma predominante deste elemento 

ser sob a forma de cloro complexos, por exemplo, AgCl2. Esta forma atravessa sob 

difusão através da membrana em contribuição com qualquer outra rota de 
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incorporação (LUOMA et al., 1995; KALMAN et al., 2010). Os demais elementos 

estudados apresentaram valores de concentração com pouca variabilidade entre as 

classes de tamanho . Para o manguezal de Mauá foi observado que para todos os 

elementos as concentrações se mostraram com pouca variabilidade entre as 

classes de tamanho. 
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Figura 46: Valores médios de concentração obtidos para os metais nos pontos GRA1 e 
GRA2 pela digestão assistida por radiação de microondas de poliquetas coletadas no 
manguezal de Gramacho (fevereiro/2009) para a realização do estudo piloto. 
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Figura 47: Valores de concentração médios obtidos através dos 3 pontos de coleta para 
Fe, Mn, Zn, Pb e Ni pela digestão assistida por radiação de microondas de poliquetas 
coletadas no manguezal de Mauá (agosto/2009) para a realização do estudo piloto.  

 

Won et al. (2008) mostraram que elementos como Zn e Cu, dependendo de sua 

concentração no organismo, podem induzir a alterações na movimentação dos 

indivíduos, formação de nódulos e alterações morfológicas. Geracitano et al. (2004) 

em estudo realizado no Brasil (Lagoa dos Patos –RS) utilizaram poliquetas (L. 
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acuta) coletadas em dois pontos, e através de ensaios de toxicidade os autores 

mostram que o cobre se mostra importante indutor de estresse oxidativo e efeitos 

tóxicos para poliquetas (GERACITANO et al., 2004). Estes elementos também 

induzem a síntese das MTs além de formar complexo metal-proteína bastante 

estável tendo em vista a ordem de afinidade proposta por Vasak (1991).  

Ferreira-Cravo et al.(2009) através de ensaios de exposição a Cu utilizando 

poliquetas (L. acuta) provenientes da Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul 

mostraram valores de concentração de Cu na faixa de 60-80 g g-1 para o grupo 

que foi submetido a exposição a este elemento, e o grupo controle apresentou 

valores de concentração inferiores a 10 g g-1. Estes dados sugerem que os 

valores de concentração de Cu obtidos na região de Gramacho se mostram 

próximo ao valor obtido para os organismos controle. Assim, a região de 

Gramacho, embora altamente impactada, o cobre se mostrou presente no 

sedimento e os organismos apresentaram baixa incorporação. Os organismos do 

Manguezal de Mauá apresentaram valores de concentração uma ordem de 

grandeza acima dos poliquetas da outra região. Estes dados evidenciam que o 

modelo AVS se mostrou adequado para o presente estudo utilizando poliquetas, 

porque na região de Mauá a razão SEM/AVS se mostrou maior que 1, indicando 

potencial risco para a biota. 

Goto et al.(2007) avaliaram a incorporação de metais em poliquetas 

(Capitella capitata) e obtiveram valores de concentração para Cd medidos nos 

organismos após 1 semana de exposição a Cd~1 g L-1 e Zn~3 g L-1. Os 

organismos apresentaram concentração de Cd na faixa de 0,41 g g-1 (massa 

úmida). Porém quando se aumentou a concentração de Zn para 86 g L-1 os 

autores encontraram valores na faixa de 0,18 g g-1 (massa úmida) para o Cd 

presente nos organismos. Este aumento da exposição ao zinco gerou uma 

diminuição da incorporação do Cd em aproximadamente 56%. Este comportamento 

sugere que a presença de múltiplos poluentes no ambiente real possivelmente 

pode estar interferindo na incorporação de metais pelos organismos utilizados no 

presente estudo, uma vez que tais organismos foram coletados em regiões 

altamente impactadas e com diferentes históricos de contaminação por metais. 
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Para a região de Mauá os valores médios de concentração dos metais 

encontrados em L. culveri para os pontos MA1, MA2 e MA3 se encontram na Figura 

47. Entre as 3 classes de tamanho, os valores de concentração não se mostraram 

diferentes, embora para alguns elementos observou-se ligeira tendência de 

aumento ou diminuição dos valores médios. 

Ao contrário do comportamento observado em Gramacho, os valores obtidos 

para Ag não mostraram uma tendência de aumento da concentração com a classe 

de tamanho, tal fato se deve possivelmente devido as diferentes condições 

geoquímicas verificadas em relação a razão AVS/SEM .  

Os dados de metais nos organismos apresentados possibilitaram discutir a 

influência dos sulfetos reativos (AVS) na biodisponibilidade dos íons metálicos 

divalentes e sua influência sobre a incorporação dos metais pelos poliquetas (L. 

Culveri) in situ. Comparando-se as duas áreas de manguezal estudadas foi 

possível observar o efeito da razão [SEM/AVS] influenciando nitidamente a 

distribuição dos metais no sedimento e biodisponibilidade para a fase dissolvida. 

De Jonge et al.( 2010), em estudo realizado em rios situados na Bélgica, avaliaram 

a relação entre o [SEM/AVS] e a acumulação de metais em invertebrados com 

diferentes hábitos alimentares. Os autores mostraram uma variação no AVS de 

0,004 a 357 µmol g-1 com oxigênio dissolvido variando de 3,34 mg L-1 (anoxia) até 

11,19 mg L-1 (supersaturado). Os autores mostram que a acumulação dos metais 

nos organismos apresentaram correlação positiva com os teores de metais nos 

sedimentos e a fração dissolvida. Os valores de concentração encontradas pelos 

autores citados anteriormente nos organismos (Tubifex sp) apresentaram valores 

de concentração da faixa de Ni (0,76-9,86 µg g-1), Cu (26 -202 µg g-1), Zn (170 – 

590 µg g-1), Ag (0,002- 0,073 µg g-1), Cd (0,07- 138 µg g-1) e Pb (3,15- 149 µg g-1). 

Estes valores se comparados com os valores de concentração nas poliquetas 

obtidos neste estudo, temos: Para a Ag, no presente estudo as concentrações 

obtidas para a região de Mauá se mostraram maiores, Ni e Cu apresentaram 

valores na mesma faixa de concentração e o Zn, Cd e Pb apresentaram menores 

valores. 

Os resultados apresentados neste estudo piloto possibilitaram o 

reconhecimento das áreas de estudo, estimativa do número de poliquetas e 
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aplicação do modelo AVS/SEM como mecanismo para estudar o potencial risco 

oferecido pelos contaminantes metálicos à biota. Também foi testada duas 

metodologias de extração de sedimentos de forma sequencial, as quais permitiram 

avaliar percentual de metais fracamente ligados, e também o total biodisponível 

através do EX . A incorporação de metais nos poliquetas também foram 

estudados através da comparação entre as duas áreas conhecidas e descritas na 

literatura como submetidas a múltiplos impactos ambientais (MACHADO et al., 

2004, BORGES et al., 2007). Os organismos adotados, biomonitores, se 

mostraram sensíveis a alterações no ambiente, uma vez que as diferentes áreas 

demonstraram diferentes níveis de incorporação dos metais pelos organismos.  

Através dos resultados obtidos no presente estudo e comparação com 

estudos disponíveis na literatura, verificou-se que a relação entre a incorporação 

dos metais pelos organismos e o modelo AVS ainda proporciona divergência entre 

estudos, e também nas condições experimentais adotadas.  

O fator que se mostrou merecendo relativa importância foram as vias de 

incorporação dos metais, as quais podem variar de acordo com a espécie testada, 

metais e as condições ambientais. De acordo com Cammen (1980) tais organismos 

ingerem sedimentos em uma quantidade de aproximadamente duas vezes sua 

massa corpórea por dia. A incorporação dos metais em poliquetas também se 

mostrou fortemente influenciada pelo habitat, através das influências geoquímicas 

na partição e disponibilidade dos contaminantes metálicos permitindo a avaliação 

de alterações em nível subletal no organismo de interesse. Os poliquetas se 

mostraram úteis indicadores de contaminação ambiental, uma vez que se mostram 

sensíveis à presença de contaminantes metálicos.     

6.3  MTs E ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS EM POLIQUETAS COMO 

BIOMARCADORES DE EXPOSIÇÃO A CONTAMINANTES METÁLICOS  

 

6.3.1 Classes de tamanho dos poliquetas 

 

A coleta realizada em Gramacho (Junho/2009) proporcionou um total de 117 

indivíduos com a predominância da mesma família citada para a primeira coleta. A 
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Tabela 17 mostra as 3 faixas de tamanho escolhidas para classificar os poliquetas 

para a coleta mencionada anteriormente. Os indivíduos menores que 3 cm se 

mostraram predominantes nos 3 pontos estudados seguidos dos indivíduos de 

tamanho intermediários e em menor número os maiores. Com base na contagem 

dos organismos houve redução no numero dos organismos entre o período úmido 

e o período seco de aproximadamente 40% para a região de Gramacho. 

 

Tabela 17: Número de poliquetas coletados na região de manguezal de Gramacho 
em Junho/ 2009 empregando um volume de 12560cm3 de sedimento. Os valores 
entre parênteses correspondem aos valores percentuais. 

Coleta de poliquetas – classes de tamanho 
Comprimento (cm) 
  <3 3-5 5-8 
GRA 1 45(53) 34(40) 6(7) 
GRA 2  24(83) 5(17) 0(0) 
GRA 3 2(67) 0(0) 1(33) 

 

Para a coleta realizada no Manguezal de Mauá (setembro de 2009) foi 

obtido um total de 339 indivíduos com a predominância da L. culveri como 

observado nas coletas anteriores. A Tabela 18 mostra as 3 faixas de tamanho 

escolhidas para classificar os poliquetas e durante esta campanha. Os indivíduos 

menores que 3 cm se mostraram predominantes nos 3 pontos estudados seguidos 

dos indivíduos de tamanho intermediários e em menor número os maiores. Assim 

pode-se afirmar que obedecendo ao mesmo critério de coleta dos organismos 

ocorreu um aumento de 226% no número total de indivíduos entre as campanhas 

realizadas nesta localidade, em virtude do acréscimo de mais 3 pontos de coleta ( 

MA4, MA5 e MA6). 
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Tabela 18: Número de poliquetas coletados na região de manguezal de Mauá em 
setembro/ 2009 empregando um volume de 12560cm3 de sedimento. Os valores 
entre parênteses correspondem aos valores percentuais. 

Coleta de poliquetas – classes de tamanho 
Comprimento (cm) 
  <3 3-5 5-8 
MA 1  55(59) 33(35) 5(5) 
MA 2 31(67) 14(30) 1(2) 
MA 3 75(73) 22(21) 6(6) 
MA 4 47(78) 10(17) 3(5) 
MA 5 24(65) 9(24) 4(11) 
MA 6 43(68) 16(25) 4(6) 

 

 

6.3.2 Variáveis físico-químicas 

 

A Tabela 19 mostra as variáveis físico-químicas medidas nos sedimentos do 

manguezal de Gramacho coletados em Junho/ 2010 (período seco). Os valores de 

Eh medidos em água superficial, para os 3 pontos, mostraram valores positivos 

variando entre 142 e 155 mV, porém valores medidos na água intersticial (interior 

do sedimento) mostraram valores negativos variando entre -64 a -132mV indicando 

condições redutoras semelhantes aos valores também negativos obtidos na coleta 

anterior. A condutividade se mostrou na faixa de 1,654 a 2,880 mS cm-1 se 

mostrando diretamente proporcional a salinidade. Os valores de salinidade 

medidos em água superficial apresentaram valores na faixa de 15,60 a 16,54 ‰ 

indicando influência da água da maré influenciando tais valores. Esta diferença 

obtida pode estar associada possivelmente ao momento de coleta, pois no 

momento da medição a água de maré estava mais próxima dos pontos de coleta 

(coleta de junho/2009). 
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Tabela 19: Dados físico-químicos referente a coleta realizada em Gramacho 
(Junho/ 2009). 

      

Pontos 
  Eh (mV) 

Cond. 
(mS cm-1) 

Salinidade
(‰) 

Matriz 

GRA 1 Superficial 155 1,654 9,8 Água 

Superficial -132 2,316 14,3 Sedimento 
GRA 2 Superficial 148 2,560 9,4 Água 
 Superficial -64 2,506 15,6 Sedimento 
GRA 3 Superficial 142 1,560 9,6 Água 
 Superficial -96 2,880 17,5 Sedimento 

 

Para a região de manguezal de Mauá, coleta realizada em setembro/2009, 

as variáveis físico-químicas medidas são mostradas na Tabela 20. As medições de 

Eh para água superficial e intersticial apresentaram apenas valores negativos na 

faixa de -2 mV a -253mV com uma faixa de variação próxima a obtida na coleta 

anterior (agosto/2009). A condutividade variando entre 0,462 mS cm-1 no ponto 

onde foi obtido menor valore de salinidade e 4,375 mS cm-1 para o ponto de maior 

salinidade 26,9‰. O parâmetro que apresentou maior variabilidade entre coletas foi 

a salinidade, o que possivelmente se deve ao efeito de maré. Os canais, 

construídos pela equipe responsável pelo replantio da vegetação nativa no 

manguezal, transportam a água do mar com maior rapidez para os pontos de 

coleta o que provavelmente se mostra o principal fator influenciando este 

parâmetro. 
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Tabela 20: Valores das variáveis físico-químicas referente a coleta realizada em 
Mauá set/ 2009. 

Pontos 
  Eh (mV) 

Cond. 
(mS cm-1) 

Salinid.
(‰) 

Matriz 

MA 1 Superficial -74 3,91 24,0 Água 

 -245 2,30 13,7 Sedimento 

MA 2 Superficial -150 4,38 26,9 Água 
  -253 1,78 9,8 Sedimento 

MA 3 Superficial -32 0,46 2,3 Água 
  -125 1,65 9,2 Sedimento 

MA 4 Superficial -2 3,56 22,0 Água 
  -150 3,55 22,6 Sedimento 

MA 5 Superficial -54 2,62 16,2 Água 
  -128 2,65 15,0 Sedimento 

MA 6 Superficial -6 2,41 14,0 Água 
  -37 1,36 7,8 Sedimento 

 

6.3.3 Matéria orgânica 

 

Os valores obtidos para o teor de matéria orgânica medidos nos 3 pontos 

estudados no manguezal de Gramacho (coleta junho/2009) se encontram na Figura 

48. Os valores mostrados para cada ponto representam o valor médio obtido 

através do perfil sedimentar de 10 cm, subdivididos em 5 camadas. O teor de 

matéria orgânica se mostrou na faixa de 4,37 a 7,04%. 
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Figura 48: Percentual de matéria orgânica (média) medidos em testemunhos de 10 cm coletados 
em Gramacho  

 

Os valores de teor de matéria orgânica obtidos para a região de Mauá (coleta 

setembro/2009) se encontram na Figura 49. Foram utilizados 6 pontos de coleta de 

sedimentos superficiais , diferentemente do realizado nas campanhas anteriores. 

Obteve-se um mínimo de 4,37% para o ponto MA1 e máximo de 29,43% para o 

ponto MA6. Os altos valores obtidos nos pontos MA5 e MA6 se mostraram em uma 

região do mangue que teve sua vegetação derrubada. Esta vegetação, que antes 

ocupara estes pontos, possivelmente está contribuindo para a elevação do teor de 

matéria orgânica nestes sedimentos indicando comportamento bastante diferente 

dos demais pontos. 
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Figura 49: Percentual médio de matéria orgânica obtido através de 5 fatias de 2 cm para cada ponto 
mostrado ( MA1, MA2 e MA3) coletados no manguezal de Mauá.  

 

Um outro fator que merece destaque no estudo do percentual de matéria 

orgânica concentrada em sedimentos é a produtividade biológica como também a 

entrada de esgoto doméstico (rico em matéria orgânica). No caso da região de 

Gramacho, onde os pontos de coleta se encontram próximos ao rio Iguaçu, 

importante via de transporte de esgoto doméstico não tratado oriundo da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com Paranhos et al. (1995) a poluição 

por esgoto doméstico não tratado se mostra o principal problema ambiental da Baía 

de Guanabara. Este autor evidencia tal fato através da determinação de coliformes 

fecais encontrando valores da ordem de 103 a 108 L-1 e carreira et al. (2002) 

empregou coprostanol, indicador de poluição por esgoto doméstico, encontrando 

concentrações de até 40 g g-1 para um ponto próximo a desembocadura do rio 

Iguaçu (Gramacho). Este mesmo estudo apresenta valores na faixa de 6,6 g g-1 

para a camada superficial do sedimento coletado próximo a desembocadura do Rio 

Estrela evidenciando que a região de Gramacho se mostrou mais impactada por 

esgoto doméstico. Os autores também sugerem uma relação direta entre o 

coprostanol, matéria orgânica e input de esgoto doméstico. Valores elevados de 

matéria orgânica sugerem a ocorrência de ambiente redutor ou de baixa 

degradação de matéria orgânica, de ambiente de águas calmas e de baixa 

velocidade de correntes.  
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De acordo com classificação proposta por Saliot (1994) os percentuais de 

matéria orgânica variam de 1 a 11% nos lagos, 0,7 a 5% nos estuários e 0,28 a 3,2 

na plataforma continental. Guimarães et al. (2007) mostraram que os sedimentos 

marinhos da Baía de Guanabara apresentam percentuais de matéria orgânica 

variando de 3 a 7%, classificando tais valores como elevados sendo que o valor 

mais alto foi encontrado na região oeste da Baía de Guanabara. 

Burton et al. (2005) em estudo realizado em uma região com alta taxa de 

urbanização, atividades industriais, e também marinas comerciais situadas em uma 

região de Baía (Austrália), empregaram a mesma metodologia para a determinação 

da matéria orgânica do presente estudo e obtiveram valores para sedimentos 

superficiais entre 0,7 a 39,7% se mostrando comparáveis aos elevados valores 

obtidos nos pontos MA5 e MA6.  

 

6.3.4 Análise granulométrica 

 

A análise da composição granulométrica das amostras de sedimentos foi 

representada de acordo com os tipos/tamanho dos grãos em três tipos básicos: 

areia, silte e argila (Figuras 50 e 51). Nas figuras citadas são mostrados os teores 

de areia, silte e argila nos pontos de coleta para as amostragens realizadas no 

manguezal de Gramacho (junho/2009) e Mauá (agosto/2009) devido à coleta 

realizada em setembro conter sedimentos superficiais. 

Em Gramacho, as amostras de sedimento se mostraram de certa forma com 

características homogêneas quanto à granulometria (Figura 50). Nos 3 perfis 

ocorreram a predominância da fração siltosa. Em todos os casos foram verificados 

maior contribuição desta fração, seguido pela areia e a argila se apresentando 

menor percentual. 

A região de mangue situada próximo ao Rio Sarapuí pode ser considerada 

bastante protegida com relação ao hidrodinamismo. O predomínio da fração siltosa, 

além da ocorrência da fração mais fina (argila) associada ao alto teor de matéria 

orgânica (Figura 50) sugere a ocorrência de uma fraca ação de ondas e correntes 

que favorecem a deposição de partículas leves. A região apresenta também um 
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perfil de declividade bastante suave e a ocorrência de finos possibilita uma relativa 

retenção de água nos períodos entre marés. 

 

Figura 50: Composição granulométrica de sedimentos coletados em 3 pontos no 
manguezal de Gramacho em Junho/2009. 

 

Os percentuais correspondentes as frações granulométricas para os pontos 

do manguezal de Mauá se encontram na Figura 51. O comportamento observado 

nos perfis se mostraram semelhantes aos obtidos em Gramacho com o silte se 

mostrando a fração predominante. O ponto MA1 apresentou menores teores de 

finos, com valores abaixo de 1%. Larner et al. (2007), em estudo realizado na 

Antarctica, empregando perfis sedimentares de coloração escura cor negra e forte 

cheiro de sulfeto obtiveram uma faixa 50 a 80 % de silte (2 a 63 m) e teor de 

materia orgânica na faixa de 4 a 15% para uma das Baías estudadas pelos 

autores. 

 

Figura 51: Composição granulométrica de sedimentos coletados no pontos MA1, MA2 e 
MA3 no manguezal de Mauá em agosto/2009. 
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6.3.5 Distribuição dos metais no sedimento 

 

6.3.5.1 O modelo AVS  

 

Os valores de SEM, AVS e SEM/AVS para a coleta realizada no manguezal 

de Gramacho (Junho/ 2009) se encontram na Tabela 21. Os valores de AVS se 

mostraram na faixa de 5,47 a 114,10 mol g-1 e razão AVS/SEM com todos os 

valores menores que 1, sugerindo que as condições ambientais se mostraram 

semelhantes à coleta anterior (fevereiro/2009 - período úmido). 

 

Tabela 21: Metais simultaneamente extraídos dos perfis sedimentares 3 pontos de 
coleta no Manguezal de Gramacho (setembro/ 2009). Valores médios (mínimos – 
máximos). 

 

     Amostras SEM AVS SEM/AVS 

  
GRA1  (0-2) 3,42 93,97 0,04 
 (2-4) 2,33 85,75 0,03 
jun/09 (4-6) 4,54 97,11 0,05 
 (6-8) 3,32 64,04 0,05 
 (8-10) 3,53 5,47 0,64 
GRA2 (0-2) 4,03 47,12 0,09 
 (2-4) 3,18 77,09 0,04 
jun/09 (4-6) 4,20 138,20 0,03 
 (6-8) 4,48 88,69 0,05 
 (8-10) 4,19 73,70 0,06 
GRA3 (0-2) 3,55 74,53 0,05 
 (2-4) 4,20 64,66 0,07 
jun/09 (4-6) 5,13 114,10 0,04 
 (6-8) 5,13 55,73 0,09 
 (8-10) 5,77 42,30 0,14 

 

O manguezal de Mauá apresentou baixos valores de concentração de AVS e 

razão SEM/AVS maiores que 1, oposto ao observado no manguezal de Jardim 

Gramacho), para todos os pontos estudados com uma variação de 1,53 a 14,59 

(Tabela 22). 
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Tabela 22: Metais simultaneamente extraídos de sedimentos superficiais coletados 
nos 6 pontos de coleta em Mauá /setembro 2009. Valores médios (mínimos – 
máximos). 

Pontos  SEM AVS [SEM/AVS]
Coleta (µmol.g-1) (µmol.g-1)
MA 1 0,31 (0,26-0,36) 0,20 (0,08-0,36) 1,53 
MA 2 0,29 (0,27-0,30) 0,14 (0,08-0,24) 1,99 
MA 3 0,67 (0,63-0,70) 0,11 (0,07-0,18) 6,20 
MA 4 0,30 (0,28-0,31) 0,10 (0,10-0,12) 2,98 
MA 5 0,21 (0,20-0,23) 0,09 (0,08-0,10) 2,41 

MA 6 0,89 (0,85–0,92) 0,06 (0,04-0,08) 14,59 

 

Com base nos valores mostrados nas Tabela 21 e Tabela 22 para AVS, e Eh 

mostrados nas Tabela 19 e Tabela 20 para as regiões estudadas foi construído o 

gráfico mostrado na Figura 52. Esta mostrou que se tratam de 2 regiões onde os 

pontos de coleta apresentaram caráter tendendo de redutores a fortemente 

redutores (Burton et al.,2005), o que confirma a tendência mostrada na Figura 34. 

A região de Gramacho apresentou a mesma tendência de comportamento 

observada na coleta anterior (elevados valores de AVS e potencial redox com 

valores negativos) indicando condições variando entre redutoras e fortemente 

redutoras.  
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Figura 52: Relação entre Eh e AVS determinados nos pontos de coleta em Gramacho 
(junho/2009) e Mauá (setembro/2009). Os losangos correspondem a dados de Gramacho 
e os quadrados à região de Mauá. 

 

6.3.5.2 Metais simultaneamente extraídos (fracamente ligados) 

 

Os perfis obtidos para as concentrações dos metais simultaneamente extraídos 

para os perfis sedimentares coletados em Gramacho (Junho/2009) se encontram 

nas Figuras 52, 53 e 54. A variabilidade das concentrações nos perfis foi 

apresentada sempre tendo como referencia da base do testemunho para a 

superfície. Entre os elementos metálicos estudados, a prata se mostrou o único 

elemento que apresentou valores abaixo do limite de detecção para todas as 

camadas estudadas. O Fe e Mn apresentaram tendência de aumento da 

concentração nos pontos MA1 e MA3 se mostrando com pequena variabilidade no 

ponto MA2. O zinco mostrou uma ligeira tendência a diminuição dos valores de 

concentração nos 3 pontos estudados e o Ni nos testemunhos GRA2 e GRA3. O 

Pb e Cu se mostraram com pouca variabilidade ao longo dos 3 testemunhos exceto 

para o Cu no GRA3 ode ocorreu uma tendência de diminuição nos valores de 

concentração. Os valores mínimos e máximos calculados com base nos perfis 

obtidos em Gramacho (coleta junho/2009) se encontram representados na Tabela 

23. Esta variabilidade no comportamento dos diferentes metais ao longo dos perfis 

sedimentares possivelmente pode estar relacionada à constante perturbação 

biológica causada por caranguejos. Estes fazem escavações provocando 



139 
 

alterações (bioturbação) nos sedimentos, o que talvez não possibilite estimar um 

histórico da descarga dos metais no ambiente com base nas profundidades até 

onde estes alcançam.  

 

Figura 53: Perfis de concentração dos metais simultaneamente extraídos do testemunho 
GRA 1 representados em µmol.g-1 (massa seca) referente a coleta realizada no 
manguezal de Gramacho (Junho/2009). 
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Figura 54: Perfis de concentração dos metais simultaneamente extraídos do testemunho 
GRA 2 representados em µmol.g-1 (massa seca) referente a coleta realizada no 
manguezal de Gramacho (junho/2009). 
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Figura 55: Perfis de concentração dos metais simultaneamente extraídos do testemunho 
GRA 3 representados em µmol.g-1 (massa seca) referente a coleta realizada no manguezal 
de Gramacho (Junho/2009). 

 

Tabela 23:Valores mínimos e máximos para os perfis estudados referentes a coleta 
realizada em Gramacho (Junho/2009). 

  Ag Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn 
  (µmol g-1) (µmol g-1) (µmol g-1) (µmol g-1) (µmol g-1) (µmol g-1) (µmol g-1) (µmol g-1)

GRA 1 0,001 0,01 0,13 126 1,10 0,05 0,04 1,75 
 0,004 0,01 0,61 533 2,00 0,12 0,12 4,70 
                  
GRA 2 0,002 0,01 0,37 185 1,09 0,05 0,08 2,57 
 0,013 0,01 0,57 413 1,83 0,27 0,12 4,20 
                  
GRA 3 0,003 0,01 0,41 191 1,02 0,05 0,09 2,87 
 0,005 0,01 0,89 359 1,66 0,36 0,15 5,27 
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Os teores dos metais fracamente ligados presentes nos sedimentos de Gramacho, 

nas duas coletas mencionadas, mostraram uma variabilidade entre o período seco 

e chuvoso variando de acordo com o elemento estudado. A Figura 56 mostra os 

gráficos para os elementos de interesse ambiental possibilitando estudar os 

respectivos comportamentos. Por exemplo, o Cd e Mn no período úmido, 

apresentaram menores concentrações quando comparados com o período seco. 

Outro grupo contendo a Ag, Cu, Fe e Pb mostraram maiores concentrações no 

período úmido e por último o Zn e Ni apresentaram valores comparáveis. Os 

gráficos mostrados na Figura 56 possibilitam a comparação entre os diferentes 

períodos de coleta mencionados par a o manguezal de Gramacho. Uma vez que na 

coleta de fevereiro foi empregado dois pontos denominanos GRA1 e GRA2. 
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Figura 56: Valores de concentração dos metais simultaneamente extraídos para as coletas 
realizadas em Gramacho (Fevereiro/2009  e Junho/2009). Cada ponto representa uma 
fatia contida nos testemunhos sedimentares. 

 

Para o manguezal de Mauá, os valores de concentração para os metais 

simultaneamente extraídos referentes aos sedimentos superficiais são mostrados 

na Tabela 24. Uma vez que o intervalo de tempo entre as coletas foram de apenas 
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1 mês, não foi observado variabilidade que mereça ser enfocada entre as 

diferentes campanhas. 

Tabela 24: Concentração de metais simultaneamente extraídos em amostras de 
sedimentos superficiais coletados em Mauá (setembro/2009). Valores em negrito 
representam as médias e em itálico os respectivos desvios. 

Pontos  Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn 
 Coleta µmol.g-1  µmol.g-1   µmol.g-1 µmol.g-1 µmol.g-

1   
µmol.g-1 µmol.g-1   

MA 1 0,002 0,23 183 0,95 0,02 0,054 0,57 
                 0,0010 0,03 80 0,29 0,005 0,030 0,09 
MA 2 0,003 0,22 168 0,86 0,02 0,047 0,53 
  0,0010 0,03 11 0,08 0,000 0,005 0,08 
MA 3 0,005 0,55 368 2,00 0,05 0,070 1,10 
                 0,000 0,002 0,9 0,15 0,000 0,001 0,04 
MA 4 0,005 0,20 289 7,31 0,04 0,056 0,66 
  0,0003 0,02 21 0,58 0,001 0,003 0,04 
MA 5 0,003 0,16 209 1,47 0,02 0,038 0,42 

                 0,0004 0,0118 19 0,05 0,002 0,003 0,02 
MA 6 0,004 0,76 350 3,87 0,04 0,083 1,13 
                 0,0003 0,0528 4 1,13 0,0009 0,0013 0,03 

 

6.3.5.3 Metais fortemente ligados (EPA 3051) 

 

Os resíduos obtidos da extração via modelo AVS/SEM, e submetidos a esta 

segunda etapa tiveram seus perfis sedimentares com os respectivos valores de 

concentração dos metais representados para a região de Gramacho nas Figuras 

56, 57 e 58. Como observado nos perfis dos elementos fracamente ligados (SEM), 

diferentes tendências se mostraram no estudo da variação das concentrações dos 

metais nos perfis sedimentares. Duas tendências distintas foram observadas. A 

primeira mostrou uma diminuição da concentração dos metais da base para o topo 

do testemunho, e, um segundo grupo, onde as concentrações se mostraram com 

pouca variabilidade. 

Para os pontos estudados em Gramacho (junho/2009), elementos como o Fe, 

Mn, Zn, Cd e Ni se mostraram com uma leve tendência de diminuição de sua 

concentração da base para o topo do testemunho nos 3 pontos estudados. O Pb se 

mostrou com pouca variabilidade nos 3 perfis estudados se mostrando com 

comportamento diferenciado dos demais elementos estudados. 
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Figura 57: Perfis de concentração dos metais-traço do testemunho GRA1 representados 
em µmol.g-1 (massa seca) referente a coleta realizada na localidade de Gramacho 
(junho/2009) submetidos a EPA 3051. 
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Figura 58: Perfis de concentração dos metais-traço do testemunho GRA2 representados 

em µmol.g-1 (massa seca) referente a coleta realizada na localidade de Gramacho 

(junho/2009) submetidos a EPA 3051. 
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Figura 59: Perfis de concentração dos metais-traço do testemunho GRA3 representados 
em µmol.g-1 (massa seca) referente a coleta realizada na localidade de Gramacho 
(junho/2009) submetidos a EPA 3051. 

 

Kherig et al. (2003) em estudo realizado em uma região de manguezal 

bastante impactada situada na Baía de Guanabara (manguezal de Jequiá) estudou 

concentrações de metais de interesse ambiental empregando testemunhos 

sedimentares do manguezal. Este empregou extração com HCl (3 mol L-1) e H2O2 

(pH=2,0) à quente. Os autores encontraram valores de concentração para Zn (448 

g g-1), Cu (91,7 g g-1), Fe (41,6 mg g-1) e Pb (165,5 g g-1). Comparando os 

valores obtidos pelos autores com o presente estudo, o Zn, Cu, Fe e Pb se 

mostraram com valores superiores aos valores obtidos no presente estudo quando 

comparou-se tais valores com o EX obtidos no manguezal de Gramacho (coleta 

junho/2009) (Tabela 25). 
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Tabela 25: valores médios de concentração obtidos nos perfis sedimentares para 
as frações fracamente ligadas (extração AVS/SEM) e fortemente ligadas (extração 
dos resíduos da etapa anterior  via método EPA 3051). 

  Ag Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn 
    (µg g-1) (µg g-1) (µg g-1) mg g-1 (µg g-1) (µg g-1) (µg g-1) (µg g-1) 

Fracamente GRA1 0,22 0,90 22,46 16,45 78 4,29 17,73 190 
 ligados GRA2 0,40 0,81 29,65 15,80 75 6,15 21,09 218 
  GRA3 0,37 0,73 38,21 15,02 71 7,01 25,76 256 
Fortemente GRA1 <LD 1,05 12,56 19,44 173 8,60 5,34 35 
ligados GRA2 <LD 1,23 12,56 21,02 218 8,60 5,34 37 
  GRA3 <LD 1,23 14,37 21,02 218 10,03 7,11 37 
          
 GRA1 0,22 1,95 35,02 35,89 252 12,89 23,08 225 
TOTAL GRA2 0,40 2,03 42,21 36,82 293 14,75 26,43 256 
  GRA3 0,37 1,95 52,58 36,04 289 17,04 32,88 293 

 

 

Para coleta realizada em Mauá (setembro/2009), os valores de concentração dos 
metais fortemente ligados são mostrados na Tabela 26. 

 

Tabela 26: Concentração de metais em amostras de sedimentos superficiais 
coletados em Mauá /setembro 2009 e submetidos à extração EPA 3051. Valores 
em negrito representam as médias e em itálico os respectivos desvios. 

  Cd  Cu  Fe Mn Ni Pb Zn  
  (µmol. g-1) (µmol. g-1) (µmol. g-1) (µmol. g-1) (µmol. g-1) (µmol. g-1) (µmol. g-1) 

MA1 0,004 0,086 142 1,112 0,058 0,013 0,206 
 0,001 0,004 22 0,214 0,011 0,002 0,026 
MA2 0,028 0,089 125 0,894 0,060 0,013 0,317 
 0,035 0,016 14 0,114 0,011 0,002 0,132 
MA3 0,004 0,212 158 1,096 0,101 0,023 0,284 
 0,000 0,003 8 0,043 0,008 0,000 0,047 
MA4 0,006 0,072 180 1,333 0,069 0,015 0,325 
 0,000 0,005 13 0,100 0,008 0,003 0,067 
MA5 0,005 0,080 173 1,379 0,073 0,012 0,289 
 0,001 0,009 26 0,208 0,013 0,000 0,058 
MA6 0,006 0,28 209 1,93 0,09 0,02 0,39 
  0,0003 0,02 5 0,05 0,00 0,00 0,00 

 

Para Gramacho, coleta realizada em junho/2009, os percentuais referentes 

às concentrações dos metais obtidos em cada extração (fracamente ligados e 

fortemente ligados) são mostrados nas Figuras 59, 60 e 61. Estes foram 
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classificados em 2 grupos, excluindo a Ag que se mostrou abaixo do limite de 

detecção para todas as análises. No primeiro, a fração fracamente ligada para o Zn 

se mostrou variando entre 78,8 a 90,9%, o Pb na faixa de 68,6 a 82,2% e o Cu 

entre 42,1 e 78,5 com apenas a fatia mais profunda (8-10 cm) no testemunho 

GRA1 apresentou valor inferior a 50% considerando os 3 pontos estudados.Os 

demais elementos Fe, Mn, Cd e Ni apresentaram a fração fracamente ligada com 

valores da ordem de 50% ou inferiores. 
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Figura 60: Resultados apresentados em dados percentuais referentes aos metais 
fracamente e fortemente ligados presentes nos sedimentos da região de manguezal de 
Gramacho – GRA1  referente a coleta realizada em Junho/2009 (extração sequencial).A 
sequencia preta (série 1) significa valores percentuais para os metais simultaneamente 
extraídos (1 etapa) e sequência com listras diagonais se refere ao percentual referente aos 
metais fortemente ligados e extraídos via método EPA 3051 (etapa 2). 

 



151 
 

 

Figura 61: Resultados apresentados em dados percentuais referentes aos metais 
fracamente e fortemente ligados presentes nos sedimentos da região de manguezal de 
Gramacho – GRA2  referente a coleta realizada em Junho/2009(extração sequencial).A 
sequencia preta (série 1) significa valores percentuais para os metais simultaneamente 
extraídos (1 etapa) e sequência com listras diagonais se refere ao percentual referente aos 
metais fortemente ligados e extraídos via método EPA 3051 (etapa 2). 
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Figura 62: Resultados apresentados em dados percentuais referentes aos metais 
fracamente e fortemente ligados presentes nos sedimentos da região de manguezal de 
Gramacho – GRA3  referente a coleta realizada em Junho/2009(extração sequencial).A 
sequencia preta (série 1) significa valores percentuais para os metais simultaneamente 
extraídos (1 etapa) e sequência com listras diagonais se refere ao percentual referente aos 
metais fortemente ligados e extraídos via método EPA 3051 (etapa 2). 

 

Para os sedimentos superficiais coletados em Mauá (setembro/2009), o  EX 

se encontram na Tabela 27, e os percentuais dos elementos fracamente ligados aos 

sedimentos são mostrados na Figura 62. Para os 6 pontos , classificados de MA1 
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até MA6, cada barra no gráfico se refere a um ponto de coleta. Entre os metais 

estudados, a Ag se mostrou o único elemento com concentrações abaixo do limite 

de detecçãoapresentando o mesmo comportamento observado na coleta anterior 

(agosto/2009). O Fe, Zn, Cu e Pb predominaram na fase fracamente ligada se 

mostrando na faixa de 54,7 a 70,0 %, 59,5 a 79,5 %, 65,8 a 73,4 %e 75,5 a 80,4 

respectivamente. O Mn (46,0 – 84,6 %) apresentou tendências opostas com 

percentuais próximos a 50% . Por último, o Cd (9,4 - 55,6 %) e Ni (20,6 -33,7 %) se 

mostraram predominando valores abaixo de 50%. 

 

Tabela 27: Valores médios de concentração dos metais obtidos através do somatório das 
extrações ( EX).  

  Pontos Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn 
  coleta (µg g-1) (µg g-1) mg g-1 (µg g-1) (µg g-1) (µg g-1) (µg g-1) 

 MA1 0,006 0,32 325 2,06 0,08 0,07 0,78 
 MA2 0,031 0,31 293 1,75 0,08 0,06 0,85 
 EX MA3 0,009 0,76 526 3,10 0,15 0,09 1,38 
 MA4 0,011 0,27 469 8,64 0,11 0,07 0,99 
 MA5 0,008 0,24 382 2,85 0,09 0,05 0,71 
  MA6 0,010 1,04 559 5,80 0,13 0,10 1,52 
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Figura 63: Resultados apresentados em dados percentuais referentes as extrações AVS e 
EPA 3051 para os elementos de interesse ambiental. Sequencia azul significa valores 
percentuais extraídos via AVS/SEM, sequencia vermelha indica valores percentuais 
extraídos via método EPA 3051 

 

Diante da integração dos dados físico-químicos, análise granulométrica e 

matéria orgânica nos sedimentos dos manguezais estudados os dados obtidos 
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neste capítulo indicaram a ocorrência de duas regiões com elevadas 

concentrações de metais traços presentes nos sedimentos, porém, para o 

manguezal de Gramacho, de acordo com o modelo AVS os contaminantes 

metálicos se mostram pouco biodisponíveis para a biota gerando um baixo risco 

potencial para estes organismos ([SEM/AVS]<1). Tratou-se de uma região com 

valores de potencial redox negativps indicando um ambiente bastante redutor, altos 

teores de matéria orgânica e predomínio da fração siltosa nestes sedimentos. O 

manguezal de Mauá se mostrou também uma região com elevadas concentrações 

de metais presentes nos sedimentos, baixos níveis de AVS e [SEM/AVS]>1 o que 

sugere que estes contaminantes, de acordo com o modelo AVS apresentam um 

risco potencial para a biota.  

Kehrig et al. (2003) apresentam em seu estudo valores de background para a 

Baía de Guanabara propostos por De Lucca Rebello et al. (1986) e Perin et al. 

(1997). Monteiro (2008) em estudo realizado nas regiões do Rio Iguaçu e APA de 

Guapimirim estimando o aporte de metais-traço em sedimentos também mostrou 

valores de background calculados para a região com base em testemunhos 

coletados com 100 cm de profundidade (Tabela 28).  

Tabela 28: Níveis de background dos metais obtidos em estudo realizado por 
Kehrig et al.(2003) e Monteiro (2008) para a região da Baía de Guanabara. 

  Zn  Cu  Pb  Cd  Fe  Ni 

   (µg g‐1)  (µg g‐1)  (µg g‐1)  (µg g‐1)  (µg g‐1)  (µg g‐1) 

Valores background  133  3,5  3,6  0,02  n.d  n.d 

( Kehrig et al., 2003)             

Monteiro, 2008  70,2  2,7  14,9  0,02  n.d  8,3 

              

 

Kfouri et al. (2005) em estudo realizado na Baía de Guanabara empregando a 

técnica de analise por ativação de nêutrons (INAA) mostraram que para um ponto 

no interior da Baía próxima a região de Gramacho e Mauá, os autores encontraram 

zinco na faixa de 346 g g-1 se mostrando acima dos valores obtidos para 

Gramacho (junho/2009) como mostrado na Tabela 25.  
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6.3.6 Concentração de metais em L.culveri 

 

As concentrações dos metais nas poliquetas foram estudadas de acordo com 

as diferentes classes de tamanho para as coletas realizadas em Gramacho 

(Junho/2009) e Mauá (setembro/ 2009). De acordo com Bebbiano et al. (2003), sob 

condições fisiológicas, idade, tamanho e massa se mostram fatores bióticos que 

influenciam a concentração de metais em tecido. Estes autores, utilizando P. 

intermédia e P. vulgata, encontraram correlação positiva entre Cd e tamanho dos 

organismos, porém, Cu e Zn apresentaram relação inversa. O comportamento 

descrito pelos autores se mostrou diferente do observado no presente estudo. Com 

base nas duas coletas realizadas no manguezal de Mauá, diferentes tendências 

foram observadas para os metais estudados, observando-se variabilidade de 

comportamento entre as coletas para cada metal isoladamente (mesma região). A 

Figura 64 mostra os valores de concentração dos metais obtidos para as regiões 

de manguezal de Gramacho (Junho/2009) e Mauá (setembro/2009).  

Também foi observado que em localidades onde os sedimentos apresentaram 

menores valores de AVS e razão SEM /AVS maiores que 1, maiores valores de 

concentração de metais no tecido dos organismos foram encontradas. Porém, o Ni 

apresentou comportamento distinto com maiores valores de concentração em 

Gramacho, onde se tem mais AVS e razão SEM/AVS menores que 1.  
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Figura 64: Concentração de metais em L. culveri de acordo com as diferentes classes de 
tamanho para organismos coletados no manguezal de Mauá (setembro/2009) e Gramacho 
(junho/2009). 
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A concentração de Ag em L. culveri não apresentou variabilidade entre as 

duas primeiras classes de tamanho e apresentou maior concentração para os 

indivíduos maiores (5-8 cm) nos pontos referentes à Mauá (setembro/2009). O Zn e 

Ni e Pb apresentaram tendências opostas. Ambos tiveram seus valores de 

concentração inversamente proporcionais ao tamanho dos indivíduos em Mauá 

(setembro/2009). Porém em Gramacho (junho/2009) mostraram concentração com 

pequena variabilidade até 5 cm de comprimento e os indivíduos maiores com 

valores de concentração destes metais mais elevadas.  

O Mn para a região de Mauá se manteve com pequena variabilidade entre as 

duas primeiras classes de tamanho e entre os indivíduos maiores ocorreu uma 

diminuição da concentração deste metal no tecido dos organismos. Em Gramacho 

a concentração deste metal apresentou pequena variabilidade entre as 3 classes 

de tamanho. O Cu não apresentou uma tendência nítida com os valores se 

mostrando na mesma faixa de concentração. 

O Cd apresentou comportamento diferente do esperado no manguezal de 

Gramacho (alto AVS), apresentando valores de concentração nos organismos 

abaixo do limite de detecção. Este fato possivelmente se deve a razão SEM/AVS 

se mostrar menor que 1 o que sugere baixo risco para a biota. No manguezal de 

Mauá, a concentração deste elemento nos organismos se mostrou mais elevada 

nos organismos menores que 3 cm, e com uma tendência de diminuição.  

O Fe apresentou valores de concentração no tecido com pouca variabilidade 

para as duas regiões estudadas e com os valores médios sugerindo uma ligeira 

tendência de diminuição com o aumento do tamanho dos indivíduos. 

As tendências heterogêneas observadas anteriormente para os diferentes 

elementos estudados sugerem que possivelmente o sedimento não se mostrou a 

principal via de incorporação destes metais, ao contrário do esperado, porque 

poliquetas se encontram em contato direto com o sedimento e a fração dissolvida 

não se mostra como única via de incorporação destes contaminantes. Diante de 

tais condições, foi observado que o modelo AVS se mostrou aplicável para o 

organismo estudado devido a influência dos sulfetos reativos na biodisponibilidade 
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de metais divalentes para L.culveri. Assim deve-se levar em consideração que o 

modelo AVS nos fornece uma informação de que em sedimentos com razão 

[SEM/AVS] menores que 1, os elementos metálicos se mostram associados a 

sulfetos oferecendo menor risco para o organismo estudado.  

Este estudo também visou contribuir com estudos disponíveis os quais 

apresentam controvérsias entre si quando o assunto é AVS e bioacumulação. 

Autores como, por exemplo, Lee et al. (2000) sugerem que os metais presentes na 

fração dissolvida se mostram a principal via de exposição, enquanto outro grupo 

sugere que o hábito alimentar do organismo se mostra mais importante que a 

incorporação da fração dissolvida (LUOMA; FISHER, 1997). O presente estudo 

observou que a os organismos apresentaram uma menor tendência a incorporar os 

metais quando inseridos em ambientes com razão [SEM/AVS]<1, sugerindo do 

AVS atuando no controle da biodisponibilidade destes elementos. Aém do AVS 

relativa importância deve ser dada à via de incorporação dos metais, que pode 

variar de acordo com a espécie estudada, fase da vida e as condições do ambiente 

ou condições experimentais no caso de ensaios de exposição.  

 

6.3.7 Teor de Metalotioneínas e metais associados a esta classe de proteínas 

 

O teor de MTs em L. culveri foi avaliado nos organismos obtidos nos 

manguezais de Gramacho (Junho/2009) e Mauá (setembro/2009). Os valores de 

concentração de MTs para Gramacho são mostrados na Figura 65 e os valores 

correspondentes a Mauá mostrados na Figura 66. Os níveis de MTs se mostraram 

diretamente proporcional ao tamanho dos indivíduos coletados em Gramacho 

(junho/2009), região com sedimentos classificados como anóxicos e razão 

SEM/AVS menores que 1. Sob estas condições, o modelo sugere que os metais 

não se encontram disponíveis para a fase dissolvida, o que acabou refletindo em 

baixas concentrações de metais nos organismos.  
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Figura 65: Concentração média de metalotioneínas obtidas através de extratos obtidos de 
poliquetas coletadas no Manguezal de Mauá (setembro/2009). Valores representam média 
obtida de através de 3 replicatas de campo. 

 

Em se tratando dos níveis de MTs, a região de Mauá não apresentou a 

mesma tendência observada nos poliquetas de Gramacho (Figura 66). Embora os 

valores de concentração dos metais medidos nos organismos desta localidade 

mostrarem maiores valores de concentração de metais, quando comparados com 

os poliquetas de Gramacho, estes refletiram menor indução e síntese das MTs. Isto 

possivelmente se deve ao fato da síntese e quebra das MTs (NG et al., 2008). 

Estes autores fizeram experimento empregando Cd radioativo e verificaram que 

somente em organismos que foram submetidos à exposição a este elemento existe 

a possibilidade de as MTs sintetizadas serem rapidamente degradadas ou 

agregadas a proteínas de maior massa molecular. Este efeito possivelmente pode 

ter provocado uma subestimativa nos níveis de MTs nos organismos coletados em 

Mauá. Uma vez que tal comportamento se mostrou diferente do esperado. Por 

exemplo, Won et al. (2008) mostraram correlação positiva entre Cd e MTLPs (no 

presente estudo foi adotado o termo MTs) para ensaios laboratoriais. Entre as 

classes de tamanho, para a região de Mauá, os níveis de MTs se mostraram com 

pequena variabilidade e foram admitidos como iguais. Davis e Cousins (2000) em 

estudo empregando poliquetas, sugeriram que o diferente comportamento dos 

metais na indução das MTs pode estar relacionado às diferentes especificidades do 
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componente de transcrição que se liga seletivamente aos elementos responsivos 

aos metais (MRE) no gene MT.  

 

 

Figura 66: Concentração média de metalotioneínas obtidas através de extratos obtidos de 
poliquetas coletadas no Manguezal de Mauá (setembro/2009). Valores representam média obtida 
utilizando os 6 pontos de coleta. 

 

Os valores de concentração de MTs obtidos no presente estudo para L. 

culveri, se comparados com dados de Won et al. (2008) em experimento realizado 

em laboratório, para o grupo controle (simulação de região não contaminada) os 

níveis de MTs foram de 49,1±7,86 para c. cirratus e 13,98 ± 3,8 para P. nuntia. O 

valor médio apresentado pelos autores para c. cirratus se mostrou próximo aos 

obtidos em Gramacho para os poliquetas menores que 3 cm e a faixa entre 3 e 5 

cm e inferiores aos indivíduos maiores. 

Os resultados se mostraram de acordo com a previsão do impacto do AVS 

sob a disponibilidade e toxicidade dos metais contradizendo com estudos que 

sugerem a importância do hábito alimentar na biodisponibilidade dos metais em 

sedimentos contaminados (ANKLEY, 1996).  

A relação entre a concentração dos metais nos organismos e efeitos 

subletais sugerem possivelmente a prata como um agente em destaque, uma vez 
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que apresentou valores de concentração diretamente proporcionais ao tamanho 

dos organismos no manguezal de Gramacho (fevereiro e junho/2009). Outra 

possibilidade seria a presença de outro(s) contaminante(s) (metálicos ou não) 

influenciando diretamente a indução e síntese das MTs.  

 

6.3.8 Avaliação de alterações morfológicas em L. culveri  

 

Uma vez que L. culveri é uma espécie comum e bem conhecida ao longo do 

Atlântico Ocidental (OLIVEIRA, 2009) apresentando ampla distribuição geográfica, 

ocupando habitats muito variados e apresentando tolerância a variações de 

temperatura e salinidade. As alterações observadas não se tratam de variações 

inter ou intrapopulacionais, e sim, de modificações que ocorrem de forma 

assimétrica e sem a padronização comum às variações morfológicas encontradas 

nos representantes do grupo.  

Malformações ou anomalias de desenvolvimento foram observadas em 

parapódios de Laeonereis provenientes da região de Mauá. Dois tipos de 

alterações, sempre associadas aos parapódios, foram observados: bifurcações, no 

caso da alteração de lígulas, lóbulos e cirros, e tumores (Figura 67).  
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Figura 67: Laeonereis culveri. A. parapódio 5 sem modificações, vista anterior; B. 
parapódio 6, setas indicam lígula bifurcada equivalente aquela indicada na figura A; C. 
parapódio posterior sem modificações; D. parapódio posterior com tumoração. Setas 
indicam projeções equivalentes em parapódios modificados e em parapódios normais. 

 

Para a região de Gramacho, 80% dos 45 indivíduos analisados 

apresentaram anomalias. A incidência de anomalias foi maior nos indivíduos 

coletados em Gramacho uma vez que se trata de uma região submetida a múltiplos 

impactos e vizinha de um aterro sanitário (Figura 68).  

A análise da variabilidade morfológica de populações de Laeonereis, 

variabilidade causada por malformações ou anomalias, possibilitou a avaliação de 

anomalias parapodiais em indivíduos coletados em Gramacho e Mauá. De acordo 

com Oliveira, 2009, alterações desta natureza são raras ou ausentes em 

populações de áreas pouco impactadas.  

B A 

C D 



164 
 

 

Figura 68: Porcentagem de indivíduos que apresentaram alterações morfológicas entre os 
espécimes examinados empregando um N=10 referente a região de mangue de Gramacho 
e N= 45 na região de mangue de Mauá. 

 

Tais alterações morfológicas por ex. atrofia de cirros dorsais, tumorações, 

lígula bifurcada provavelmente são reflexos da vida nestes ambientes 

contaminados. Estudos anteriores mostram a ocorrência de anomalias histológicas 

e morfológicas em populações de Laeonereis expostas a cobre em bioensaios 

laboratoriais (GERACITANO et al., 2002; GERACITANO et al., 2004; 

GERACITANO et al., 2004). Estas evidências ecotoxicológicas sugerem a sua 

utilização como biomarcadores de contaminação ambiental em estudos de 

biomonitoramento. 

Estes organismos ocorrem com freqüência em ambientes poluídos por 

esgotos domésticos, atividades industriais ou portuárias, chegando mesmo a ser 

tratadas como indicadores de poluição. A região de Guapimirim, localidade 

submetida a menor impacto antrópico na Baía de Guanabara, em nível de 

contaminação por metais (Monteiro, 2008), apresentou uma pequena população de 

poliquetas sendo inviável sua utilização neste estudo como uma área controle. 
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7 CONCLUSÕES  

 

Este estudo proporcionou a avaliação do uso de poliquetas (L. culveri) como 

uma ferramenta indicadora da poluição ambiental empregando além da medição 

dos níveis de metais nos organismos, biomarcadores moleculares e sistêmicos 

(MTs e alterações morfológicas). Simultaneamente, indicadores geoquímicos 

proporcionaram informações sobre o potencial risco oferecido pelos contaminantes 

metálicos presentes nos sedimentos marinhos de regiões conhecidamente 

impactadas da Baía de Guanabara (RJ) – áreas de manguezal de Jardim 

Gramacho e Mauá. 

Devido à alta intensidade da perturbação ambiental encontrada nas regiões 

estudadas, L. culveri se apresentou como uma espécie oportunista e tolerante ao 

ambiente. Alterações em níveis subletais foram detectadas, por exemplo, as 

alterações morfológicas, que indicaram que os organismos do manguezal de 

Gramacho e Mauá apresentaram altos percentuais de indivíduos influenciados por 

algum tipo de alteração (lígula bifurcada, tumoração e atrofia). Na amostragem 

realizada para esta análise, um total de 80% dos organismos de Gramacho 

apresentaram pelo menos um tipo de alteração contra 36% em Mauá. Tais 

resultados sugeriram que os organismos do Manguezal de Gramacho se 

mostraram mais afetados pela poluição do ambiente que aqueles encontrados em 

Mauá.  

Os níveis de MTs encontrados nos organismos apresentaram 

comportamento diferente do esperado. Embora os poliquetas de Jardim Gramacho, 

no geral, apresentarem menores concentrações de metais quando comparados aos 
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organismos coletados em Mauá, os níveis de MTs se mostraram mais elevados. 

Estes se mostraram similares entre as duas primeiras classes de tamanho e a 

última maior, e em Mauá as 3 classes se mostraram similares. Uma possível 

explicação para os menores valores de concentração de MTs observados nos 

organismos de Mauá pode estar associada à possibilidade da ocorrência de rápida 

degradação sofrida pelas MTs ainda no organismo no momento de aclimatação no 

laboratório (depuração), como também devido à possível agregação das cisteínas 

pertencentes MTs às proteínas de alta massa molecular (Ng et al.,2008).  

Para a determinação das MTs, a extração térmica se mostrou a mais 

adequada, e a cromatografia à líquido se mostrou fundamental para a purificação 

do extrato protéico (isolamento da fração contendo as MTs) possibilitando a 

identificação e determinação da concentração destas proteínas em nível de 

isoformas MT-I e MT-II (SANTIAGO-RIVAS et al., 2007). O limite de detecção e 

quantificação obtidos foram 0,36 mg L-1 e 1,2 mg.L-1, o que permite a determinação 

das MTs em diversas matrizes biológicas (estudos futuros). A estratégia analítica 

adotada não necessitou da utilização de reagentes para derivatização, pois a 

detecção foi em U.V apresentou a sensibilidade necessária.  

Uma vez que o detector U.V não é específico para o analito de interesse, 

uma estratégia auxiliar se mostrou de extrema importância como uma evidência a 

mais na identificação das MTs. A eletroforese em gel de poliacrilamida em meio 

desnaturante (SDS-PAGE) proporcionou a confirmação da presença de uma 

proteína de baixa massa molecular e rica em cisteínas (MTs) que complementaram 

as informações obtidas via HPLC. 

Em se tratando dos sedimentos, a extração sequencial proposta no presente 

estudo contribuiu possibilitando a estimativa do percentual dos metais fracamente 

ligados ou mais disponíveis para a biota. Os sedimentos de Gramacho mostraram 

razão SEM/AVS menor que 1 sugerindo baixa disponibilização dos contaminantes 

para a fase dissolvida, e consequentemente menor risco para a biota. Em Mauá a 

razão SEM/AVS se mostrou maior que 1 sugerindo maior disponibilização destes 

contaminantes para a fase dissolvida. 
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Futuros estudos se mostram necessários para avaliar o efeito de 

contaminantes metálicos em ambientes costeiros, principalmente quando se trata 

de regiões tropicais. Assim, seguem abaixo as sugestões propostas: 

1 - Realização de ensaios em laboratório empregando L. culveri para avaliar 

os efeitos dos metais individualmente sobre a acumulação destes contaminantes, a 

síntese de MTs como também os níveis de alterações morfológicas.  

2 – Transplante de outras espécies de poliquetas para as regiões de 

manguezal de Gramacho, Mauá e Magé para verificar a resposta destes 

organismos frente a diferentes cenários ambientais. 

3 - Estudo das concentrações dos metais, MTs e alterações morfológicas em 

ambientes não poluídos, estabelecendo, assim, níveis naturais para estes 

parâmetros possibilitando futuras comparações com regiões poluídas.  
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