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RESUMO 

 

A busca por metodologias que integrem o maior número de informações 

sobre a qualidade ambiental tem sido o alvo de inúmeras pesquisas ao redor do 

mundo. Nesse sentido os biomarcadores tem como intuito estabelecer uma relação 

de alteração entre o status saudável do organismo e efeitos decorrentes da 

contaminação ambiental, a partir de análises em níveis bioquímico, citológico, 

fisiológico e comportamental. Os bivalves apresentam diversas características 

essenciais a um ‘organismo sentinela’ em estudos sobre qualidade ambiental, por 

exemplo o hábito filtrador e sedentário. A partir desse cenário, o presente trabalho 

teve como o objetivo principal avaliar as respostas de diversos biomarcadores em 

bivalves representativos de ecossistemas costeiros de transição, no Brasil, no rio 

Ceará com a ostra do mangue Crassostrea rhizophorae, e em Portugal, na ria de 

Aveiro com o berbigão Cerastoderma edule, com o intuito de identificar possíveis 

alterações biológicas relacionadas a contaminação ambiental. Na ria de Aveiro o 

local mais contaminado por mercúrio foi o Bico do Laranjo, seguido por Íhavo, Rio 

Novo do Príncipe, Cais do Bacalhoeiro, São Jacinto e Barra com a menor 

contaminação, podendo ser utilizado como local de referência para estudos 

ecotoxicológicos. O Bico do Laranjo apresentou as alterações dos biomarcadores 

mais significativas dentre os 6 locais estudados, principalmente nas campanhas de 

outubro/09 e janeiro/10. A campanha de abril/10 mostrou resultados diferenciados 

das demais campanhas para todos os locais de coleta, provavelmente devido ao 

período reprodutivo. A integração de todos os dados obtidos mostrou que a 

contaminação por mercúrio (Hg) no sedimento e no berbigão apresentou correlação 

significativa, porém fraca, com glutationa-S-transferase (GST) (positiva), catalase 

(CAT) e índice de condição (negativa). A colinesterase (ChE) mostrou grande 

correlação com a contaminação na análise individual das campanhas, já na 

avaliação geral das campanhas apresentou correlação positiva com a 

carboxilesterase (CaE) e negativa com a peroxidação lipídica (LPO), sugerindo uma 

participação na detoxificação de xenobióticos e prevenção de dano celular. Dentre 

os biomarcadores fisiológicos estudados, a taxa de depuração, a sobrevivência ao ar 

e o índice de condição apresentaram correlação a contaminação por Hg. Pela 

análise desses parâmetros foi possível distinguir quatro grupos: sendo um para o 



 

 

local menos impactado Barra; locais com impacto intermediário Cais do Bacalhoeiro 

e Rio Novo do Príncipe; São Jacinto e Ílhavo; e por fim o local mais impactado Bico 

do Laranjo. Já no estudo realizado no rio Ceará, ostras e sedimento foram coletados 

em três locais no estuário em dois períodos distintos. A bioacumulação de mercúrio 

pelas ostras não segue um padrão entre os locais nas duas campanhas realizadas e 

também não refletem a contaminação no sedimento. As maiores alterações nos 

biomarcadores (CaE, GST e IC) foram observadas na coleta realizada em 

fevereiro/11 principalmente próximo a confluência com o rio Maranguapinho que 

drena efluentes domésticos e industriais. Os resultados obtidos nesse trabalho 

contribuem para caracterização de respostas biológicas de bivalves bem como para 

a identificação de locais impactados dentro de cada ecossistema. Novos trabalhos 

com biomarcadores em berbigões e ostras são altamente encorajados para uma 

melhor caracterização tanto na sensibilidade quanto na aplicação em programas de  

monitoramento. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The search for methodologies that integrate information about 

environmental quality has been subject of several studies around the world. In such 

way, biomarkers have the purpose to establish a relationship between changes on 

healthy body status and effects arising from environmental contamination, by means 

of analyzing biochemical, cytological, physiological and behavioral levels. Bivalves 

have several essential characteristics of a ‘sentinel organism’ in studies on 

environmental quality, e.g. sedentary and filter feeders habit. From this scenario, the 

present study aimed to assess the responses of several biomarkers in bivalves 

representing transitional coastal ecosystems in Brazil, at Ceará river with the 

mangrove oyster Crassostrea rhizophorae, and in Portugal, at ria de Aveiro with 

cockle Cerastoderma edule, in order to identify possible biological changes related to 

environmental contamination. Ria de Aveiro most contaminated sites by mercury 

(Hg) was Bico do Laranjo, followed by Ílhavo, Rio Novo do Príncipe, Cais do 

Bacalhoeiro, São Jacinto and Barra with the lowest level of Hg, and can be used as a 

reference site for ecotoxicological studies. Bico do Laranjo presented the most 

significant changes of biomarkers among the six study sites, especially in october/09 

and january/10 campaigns. The results from abril/10 campaign shown to be 

distinguished from other campaigns for all sampling sites, probably related to the 

reproductive period. The integration of all data obtained presented showed a 

significant correlation, but weak, between contamination by Hg in sediment and 

cockles, with glutathione S-transferase (GST) (positive), catalase (CAT) and 

condition index (negative). Cholinesterase (ChE) had shown a high correlation with 

contamination in each individual campaigns analyses, while in overall campaigns 

evaluation was positively correlated with carboxylesterase (CaE) and negatively 

correlated with lipid peroxidation (LPO), suggesting a contribution with xenobiotics 

detoxification and prevention of cellular damage. Within physiological biomarkers 

studied, clearance rate, air survival and condition index were correlated 

contamination Hg. By analysis of these parameters it was possible to distinguish four 

groups: one for the less impacted site Barra, sites with intermediate impact Cais do 

Bacalhoeiro and Rio Novo do Príncipe, São Jacinto and Ílhavo, and finally the most 

impacted site Bico do Laranjo. In the study conducted in Ceará River, oyster and 



 

 

sediment samples were collected at three sites in the estuary, in two distinct periods. 

Mercury bioaccumulation by oysters did not follow a pattern between sites sampled 

and two campaigns, and also did not reflect contamination in sediment. The main 

changes in biomarkers (CAE, IC and GST) were observed in february/11 sampling, 

mainly near the confluence with Maranguapinho river that drains domestic and 

industrial effluents. The results obtained in this work contribute to the biological 

responses in the bivalves' characterization, as well as for the identification of 

impacted sites at each ecosystem. Further studies with biomarkers in cockles and 

oysters are highly encouraged to better characterize the sensitivity and their 

application in monitoring programs. 
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I INTRODUÇÃO GERAL 

 

I.1 INTRODUÇÃO 

 

A poluição em ambientes costeiros tem se tornado uma preocupação 

global uma vez que os limites de influência de substâncias químicas lançados nos 

corpos d’água vão além das delimitações territoriais de cada país. Tendo isso em 

vista, a avaliação da qualidade dos ambientes aquáticos em relação à contaminação 

do sedimento e da coluna d’água tem sido inicialmente realizada a partir de estudos 

da presença e distribuição dos compostos químicos, e da avaliação da estrutura da 

comunidades biológicas (ASTUDILLO, YEN e BEKELE, 2005; CARDOSO et al., 

2008; COELHO, J. P. et al., 2005). Estudos mais avançados também tem incluído 

respostas ecotoxicológicas aos monitoramentos, uma vez que tais respostas são 

capazes de integrar os vários efeitos da interação de estressores naturais e 

antropogênicos (LAM, 2009; SARKAR, 2006). 

A busca por metodologias que integrem o maior número de informações 

sobre as condições ambientais tem sido o alvo de inúmeras pesquisas ao redor do 

mundo. Tais estudos baseiam-se (i) na multidisciplinaridade, inerente às equipes 

envolvidas; (ii) na integração de fatores bióticos e abióticos; (iii) em métodos 

precisos e validados na determinação da integridade ecológica, e (iv) em indicadores 

adequados para acompanhar a evolução dos ecossistemas monitorados. Seguindo 

esse desenvolvimento científico, diversos países tem adequado sua legislação para 

inclusão dessas novas abordagens. Numa breve revisão sobre a legislação 

ambiental aplicada à sistemas costeiros na América do Norte, Austrália, África, Ásia 

e Europa, Borja et al., (2008) concluem que de uma forma ou outra, as legislações 

incluem monitoramentos de qualidade ambiental. Contudo muito dos padrões 

estabelecidos são baseados em estudos pontuais não podendo ser generalizados 

para outros sistemas da região. Por isso para a correta inclusão e utilização dos 

parâmetros ecológicos integrativos, os órgãos ambientais fiscalizadores precisam de 

metodologias simples, mas cientificamente bem fundamentadas, capazes de 

demonstrar ao público em geral a evolução de uma região (estuário, praia, mar 

aberto), tendo em conta as pressões humanas e os processos de recuperação 
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gerados a partir do monitoramento e preservação. 

Nesse sentido, os países da União Européia (UE) aprovaram a Diretiva 

Quadro da Água para proteção e gestão das águas, dentre elas subterrâneas, 

interiores e costeiras e de transição, com o objetivo principal atingir o status de boa 

qualidade de água em toda UE até o 2015, através da redução e prevenção da 

poluição, incentivo a utilização sustentável dos recursos aquáticos, proteção e 

melhoria dos ecossistemas (EUROPEAN COMMUNITY, 2000). Para isso cada 

estado membro deve estabelecer o plano de monitoramento para avaliação do 

status ecológico atual dos corpos d’água, bem como os planos de gestão e medidas 

cabíveis para cada sistema estudado afim de atingir o objetivo principal da Diretiva. 

Dentre os projetos desenvolvidos no escopo da Diretiva, o projeto BEEP (Biological 

Effects of Environmental Pollution on Marine Coastal Ecosystems) desenvolveu 

pesquisas ao longo dos mares Mediterrâneo e Báltico e na costa atlântica da Europa, 

gerando dados químicos, bioquímicos, biológicos e ecotoxicológicos integralizados 

além de aprimorar algumas técnicas de análises, como os biomarcadores 

(LEHTONEN; SCHIEDEK, 2006) que serão discutidos mais a frente. 

No Brasil, três resoluções (BRASIL, 2004; 2005; 2011) do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA incluem análises ecotoxicológicas além dos 

parâmetros físico-químicos e biológicos com o intuito de observar mais diretamente 

os efeitos das interações entres substâncias e/ou presença de contaminantes, 

inclusive dos não listados nas resoluções, que possam causar efeitos nocivos ao 

meio ambiente. A resolução nº 344/2004 estabelece as diretrizes gerais e os 

procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em águas 

jurisdicionais brasileiras e a resolução nº 357/2005, dispõe sobre a classificação dos 

corpos d’água e diretrizes ambientais, estabelecendo condições e padrões para 

lançamento de efluentes em meio aquático. Já a resolução nº 430/2011 altera 

parcialmente a resolução 357 e complementa com requerimentos específicos para 

esgotos sanitários, além de incluir mais detalhes sobre requisitos para determinação 

de toxicidade, como concentração de efeito não observada (CENO), concentração 

letal mediana (CL50) ou concentração efetiva mediana (CE50). Essa resolução traz 

ainda algumas diretrizes para gestão dos efluentes, e no artigo 27 diz ainda “O 

responsável por fonte potencial ou efetivamente poluidora dos recursos hídricos 

deve apresentar ao órgão ambiental competente, até o dia 31 de março de cada ano, 
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Declaração de Carga Poluidora, referente ao ano anterior”, sendo essa Declaração 

baseada em dados qualitativos e quantitativos. Entretanto, tais resoluções não 

especificam quais os bioensaios devem ser utilizados para cada corpo d’água e qual 

compartimento deve ser pesquisado, ficando essa determinação a critério do órgão 

fiscalizador local (estadual ou municipal). 

 

I.1.1 BIOMARCADORES: A FERRAMENTA DO SÉCULO XXI 

 

Os estudos ecotoxicológicos procuram estabelecer a relação entre a 

exposição aos compostos químicos e os possíveis efeitos tóxicos nos organismos, 

sendo que a natureza e a magnitude dos efeitos são geralmente relacionados à 

quantidade do químico avaliado, numa relação conhecida como dose-resposta, e 

ainda, à duração da exposição (WALKER et al., 2001). Os efeitos tóxicos podem ser 

mensurados após um período de exposição curto (horas) ou longo (dias) que pode 

corresponder a uma fase inteira no ciclo de vida da espécie-teste ou apenas parte 

dele. Dessa forma, o parâmetro de análise da toxicidade pode variar desde a má 

formação de estruturas, retardamento no desenvolvimento e no crescimento, 

alterações na reprodução e outras funções fisiológicas, até a letalidade. 

Os bioensaios com organismos aquáticos dos diversos níveis tróficos, tem 

sido introduzidos pelas agências de proteção ambiental de diversos países, em 

programas de monitoramento de atividades que descartam efluentes em corpos 

d’água e de dragagem de sedimentos, e também para avaliação do efeito tóxico de 

químicos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006; CARR et al., 

1996; ENVIRONMENTAL CANADA, 1992; UNITED STATES ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY, 1994;2002). Contudo, existe uma busca crescente por 

metodologias mais refinadas que sinalizem os efeitos adversos cada vez mais cedo 

na escala de nível biológico e ao mesmo tempo identifiquem alterações 

ecologicamente relevantes, como por exemplo morte ou perda da capacidade 

reprodutiva (Figura I-1). 
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Determinar respostas biológicas a partir da exposição aos químicos é 

uma prática bastante utilizada nos diagnósticos da saúde humana e na avaliação de 

risco humano à exposição aos fármacos, pesticidas e outros contaminantes. 

 

 

Figura I-1 – Níveis de organização biológica e resposta à poluentes. Adaptado de 
(NASCIMENTO, PEREIRA e LEITE, 2006) 

 

O termo biomarcador é bastante utilizado na avaliação toxicológica para 

humanos, onde parâmetros podem ser monitorados para determinação da condição 

de saúde normal e suas variáveis, e a partir de análises em níveis bioquímico, 

citológico, fisiológico e/ou comportamental, é possível estabelecer uma relação de 

alteração do status saudável do organismo (EASON; O'HALLORAN, 2002; WALKER 

et al., 2001). Tais análises tornam-se valiosas no ponto de vista ambiental quando a 

alteração individual pode ser extrapolada para uma população exposta às mesmas 

condições ambientais (EASON; O'HALLORAN, 2002). Contudo estabelecer a 
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relação entre as alterações e os diversos níveis de organização biológica nem 

sempre é possível, devido a diversos fatores que serão discutidos adiante. 

É notável o crescimento no número de trabalhos que utilizam os 

biomarcadores como ferramenta de análise, sendo que já foram publicados mais de 

130.000 trabalhos quando pesquisado o termo ‘biomarkers’ no Web of Knowledge 

(Figura I-2). Contudo, quando adicionado o termo ‘pollution’ ou ‘environment’ foram 

registrados apenas 4.142 e 6.049 artigos, respectivamente. Na última década houve 

grande valorização da junção de técnicas modernas, como análises bioquímicas e 

moleculares, com técnicas mais tradicionais, como bioensaios em laboratório, para 

monitoramento ambiental. 

 

 

Figura I-2 – Número de artigos publicados anualmente entre 2000 e 2011 contendo 
o termo “biomarkers” (fonte: Web of Knowledge, http://apps.webofknowledge.com 
em 16.02.12).  

 

Todavia, ainda existem muitas questões a serem resolvidas referentes à 

aplicação, interpretação e validação dos biomarcadores em estudos 

ecotoxicológicos. Por se tratar de caracteres biológicos muitas vezes específicos de 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Nº artigos 833 1006 1292 1594 4885 6695 8911 11.055 13931 17864 21447 24225 
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cada espécie, é difícil fazer comparações entre respostas de organismos 

pertencentes ao mesmo táxon, ou ainda entre populações da mesma espécie 

presentes em diferentes regiões geográficas. Para além disso, existem alguns 

critérios que devem ser avaliados antes da aplicação de um biomarcador em 

estudos ambientais (Tabela I-1).  

O intuito dos padrões da legislação ambiental é controlar a qualidade da 

água para usos determinados, auxiliados por programas de monitoramento que são 

executados para fazer a interligação entre fatores biológicos, químicos e físicos. Os 

ambientes aquáticos recebem diversas fontes de poluição, que acabam por gerar 

misturas complexas de compostos químicos podendo interagir de forma sinérgica ou 

antagônica, e assim causar efeitos adversos à biota.  

Nesse panorama, os programas de monitoramento ambiental tem 

investido cada vez mais na aplicação de novas técnicas e novos indicadores que 

definam a pressão, o estado de saúde e as tendências em resposta ao nível de 

contaminação dos ecossistemas. Os indicadores biológicos tem fornecido respostas 

mais completas sobre os prejuízos ambientais causados pela poluição, de forma a 

auxiliar a tomada de decisões e na priorização de locais mais impactados, para uma 

posterior análise dos indicadores químicos (FERREIRA et al., 2007). 

Os efeitos danosos imediatos a acidentes envolvendo plataformas de 

extração ou navios que transportam petróleo e seus derivados, causam grande 

comoção entre os ambientalistas, governantes e público em geral e são facilmente 

identificados nos animais e nas regiões afetadas. Todavia a avaliação dos efeitos a 

longo prazo torna-se mais complexa uma vez que diversos mecanismos de 

toxicidade crônica estão atuando de forma conjunta e não necessariamente resultam 

em mortalidade aparente, mas podem causar alterações sub-letais nas populações 

afetadas. 
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Tabela I-1 – Critérios  de avaliação dos biomarcadores, segundo (HUGGETT et al., 
1992) 

Indicadores gerais – responde a diferentes classes de químicos, importante na 

análise de misturas como efluentes e amostras ambientais.  

Sensibilidade relativa – comparativamente a outras técnicas de análises como 

letalidade, reprodução ou crescimento, e também a outros biomarcadores. 

Especificidade biológica – são relacionados a processos metabólicos específicos 

de determinada espécie. 

Especificidade química – respondem a exposição a classe químicos específicos  

Clareza na interpretação – distinção entre respostas a alterações fisiológicas 

naturais e estresse causado por alterações no ambiente tanto natural como 

antropogênica. 

Tempo de manifestação da resposta – pode variar desde segundos até anos. 

Permanência da resposta – a persistência da resposta pode variar bastante entre 

os biomarcadores, podendo ser passageiro, permanente ou reversível.  

Variabilidade inerente – que  pode ser modulada por influências fisiológicas ou 

ambientais e ainda pela exposição. 

Ligação com níveis de efeitos superiores – a falta de ligação com níveis 

superiores de organização biológica não invalida o biomarcador, porém limita o 

potencial preditivo das respostas observadas. 

Aplicabilidade a condições de campo – alguns biomarcadores respondem bem a 

exposição em laboratório, porém em campo não. Faz- se necessária a validação em 

condições de campo. 

Considerações metodológicas – aspectos relativos a limitação do métodos bem 

como a precisão, ou seja reprodutibilidade, e custos financeiro e de tempo  
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Em estudo realizado 13 anos após o acidente com o navio petroleiro 

Exxon Valdez na costa do Alasca, Estados Unidos, foi possível verificar que apesar 

da visível recuperação dos locais impactados pelo acidente, ainda é possível 

quantificar óleo biodisponível capaz de causar danos no DNA de mexilhões e 

ameijôas (THOMAS et al., 2007). Nesse estudo foram utilizados dois bivalves de 

diferentes nichos ecológicos e separados verticalmente pela zona interdital (Mytilus 

trossulus e Protothaca staminea) e foi possível verificar que os dois respondem de 

forma diferente à contaminação por Hidrocarbonetos Policíclico Aromático (HPA) no 

tocante ao dano no DNA e na bioconcentração, sendo o M. trossulus mais sensível, 

devido não só ao habitat, fixo no substrato e P. staminea apresenta certa mobilidade 

e capacidade de se enterrar, mais também à diferenças no metabolismo, 

alimentação e capacidade de retenção dos hidrocarbonetos.  

Tendo isso em vista, é de extrema importância que os trabalhos 

realizados em campo levem em consideração não só a escolha dos biomarcadores 

que poderão se relacionar com o tipo de contaminação local, mas também às 

espécies e suas características biológicas e ecológicas. Para isso, é necessário que 

os conhecimentos e descobertas alcançadas a partir dos trabalhos em laboratório 

sejam testadas também em campo, uma vez que muitas das respostas biológicas 

são desconhecidas quando avaliadas a partir do prisma complexo de misturas de 

contaminantes e suas interações com os fatores abióticos. Apesar do trabalho em 

campo ser de difícil interpretação quando comparados aos testes controlados em 

laboratório, a sua relevância ecológica é bem maior. 

 

I.1.2 BIVALVES COMO ORGANISMOS SENTINELA 

 

Ao longo da evolução os bivalves sofreram modificações em suas 

estruturas que possibilitaram a colonização do ambiente sedimentar, sendo uma 

dessas modificações, a alteração do local de tomada da água para porção posterior 

do animal, sendo assim possível a penetração das valvas no sedimento deixando a 

porção posterior em livre comunicação com a coluna d’água. Adicionalmente houve 

um aumento da extensão do manto para formação dos sifões, e também o aumento 

do comprimento das brânquias, que substituem o palpos labiais na tomada e 
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seleção do alimento, além da estrutura dos filamentos que permite uma maior troca 

gasosa (GOSLING, 2003). 

O hábito filtrador e sedentário (inserido no sedimento ou afixado no 

substrato), o fácil manuseio e coleta, o baixo custo de obtenção, a ampla distribuição 

nos ambientes aquáticos, a presença durante todo ano e a alta sensibilidade a 

agentes estressores conferiram aos bivalves o título de ‘organismo sentinela’ em 

estudos sobre contaminação ambiental (CAJARAVILLE et al., 2000; DOMINGOS et 

al., 2007; ESCARTÍN;PORTE, 1997; MONTAUDOUIN et al., 2010; VIARENGO et al., 

2007). 

Um incentivo a maior utilização dos bivalves em biomonitoramento está 

na facilidade no cultivo de algumas espécies para fins comerciais, aumentando a 

disponibilidade de animais para testes em laboratório e em campo através dos 

transplantes, diminuindo o esforço de coleta em populações naturais. Além disso o 

uso de animais transplantados pode ajudar a entender melhor os efeitos da poluição 

crônica assim como os mecanismos de ingestão e depuração, uma vez que os 

organismos residentes podem ter sido extintos ou desenvolvido adaptações ao longo 

do tempo (AMARAL et al., 2005; COMOGLIO et al., 2010; PEREIRA et al., 2010). 

Sendo assim, o uso dos transplantes de organismos de locais não impactados para 

locais contaminados dá uma visão mais realística dos efeitos da contaminação local 

nos biomarcadores (BEBIANNO; BARREIRA, 2009; PEREIRA et al., 2010). As 

diferenças nos parâmetros abióticos, variação genética e adaptação à poluição local 

tem sido apontados com os principais fatores que dificultam as interpretações dos 

dados obtidos de populações naturais.  

As espécies de bivalves mais cultivadas ao redor do mundo são as ostras 

Crassostrea gigas, Crassostrea virginica e Ostrea edulis, os mexilhões Mytilus edulis, 

Mytilus galloprovinciallis e Perna canaliculus, as ameijôas Mercenaria mercenaria e 

Ruditapes decussatus. A produção de bivalves vem crescendo ano a ano, e 

aproximadamente 15% nos últimos dez anos para cada grupo, principalmente em 

países em desenvolvimento na Ásia, África e América do Sul, sendo a China a maior 

produtora de animais cultivados tais como peixes, crustáceos e moluscos com 

32.735.944 toneladas em 2008 (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF 

THE UNITED NATIONS, 2010). 
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Tais organismos aquáticos estão em contato direto com os contaminantes 

por meio de diversas rotas de exposição, como a captação direta da água intersticial 

e superficial pelo corpo, e sobre as superfícies respiratórias, e ainda através da 

ingestão de material particulado em suspensão ou diretamente do sedimento 

(POWER;CHAPMAN, 1992). Após serem absorvidos, os contaminantes podem 

passar por processos metabólicos que podem favorecer tanto a sua acumulação 

como a eliminação para meio externo. Os bivalves tendem concentrar substâncias 

presentes no meio na forma original, complexada, transformada em metabólito 

secundário ou conjugada. 

Estas características tornam o grupo bastante adequado aos estudos de 

contaminação aquática como organismos sentinela ou bioindicadores. Diversos 

programas de monitoramento utilizam análises de concentração de químicos nos 

tecidos de bivalves, para determinar o fator de bioconcentração que é calculado a 

partir da razão da concentração do químico no organismo e no meio circundante 

(ASTUDILLO, YEN e BEKELE, 2005; BEBIANNO; BARREIRA, 2009; GAGNON et 

al., 2006; LACERDA; MOLISANI, 2006; VALE et al., 2008). Apesar de ser um bom 

indicativo ambiental sobre a contaminação local, este tipo de abordagem revela 

pouco sobre a biodisponibilidade e os efeitos biológicos dos químicos. 

Diversos países tem utilizado bivalves em programas de monitoramento 

ambiental, comumente nomeado por Mussel Watch (THE MEDITERRANEAN 

SCIENCE COMMISSION, 2002; NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC 

ADMINISTRATION, 1995), para a identificação e quantificação de substâncias 

potencialmente tóxicas, e mais recentemente os biomarcadores foram incluídos, 

com o intuito de melhorar a avaliação dos efeitos danosos em níveis basais de 

organização biológica (LEHTONEN; SCHIEDEK, 2006). Espécies que tenham valor 

comercial e que sejam destinadas ao consumo humano tem sido utilizadas nos 

monitoramentos por fornecerem dados que possam ser indicadores de potencial 

risco à saúde humana (FERREIRA et al., 2007). Devido à complexidade química em 

amostras ambientais e a falta de especificidade de muitos dos biomarcadores, os 

trabalhos desenvolvidos em campo costumam usar uma bateria de biomarcadores 

com a finalidade de identificar as alterações de forma complementar aos estudos 

tradicionais. Schiedek et al. (2006) destacam após dois anos de monitoramento em 

Wismar Bay no mar Báltico utilizando Mytilus edulis, que as alterações dos 
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biomarcadores em bivalves, principalmente estabilidade da membrana lisossomal e 

a acetilcolinesterase, podem ser correlacionadas com um gradiente de 

contaminação. A maioria dos autores apontam que é preciso reconhecer as 

variações mediante às mudanças naturais no ambiente e a processos de adaptação. 

Porte et al. (2001) ao estudarem o litoral da Espanha afirmam que mesmo com 

todas as variações observadas em Mytilus galloprovincialis, decorrentes de outros 

estressores que não contaminantes, é possível utilizar tais dados para identificação 

de locais impactados. 

Variações temporais nos biomarcadores em populações naturais de 

bivalves foram descritas em alguns trabalhos (BOCCHETTI et al., 2008; 

BOCQUENÉ et al., 2004; LEINIO;LEHTONEN, 2005; PEREIRA et al., 2010). Tais 

variações são marcadas por mudanças na temperatura, salinidade, oxigênio 

dissolvido, disponibilidade de nutrientes, e influenciam bastante a biodisponibilidade 

dos contaminantes concentrados nos tecidos, uma vez que o acúmulo dessas 

substâncias está diretamente relacionado ao conteúdo lipídico que é consumido em 

grande quantidade durante períodos de maior demanda energética, como na 

escassez de alimento, aumento da temperatura e período reprodutivo. Uma vez 

biodisponíveis, os contaminantes podem ser responsáveis pelas alterações no 

biomarcadores, podendo portanto não refletir um período de maior entrada de 

contaminantes no ecossistema (AKCHA, 2004). 

As esterases têm sido aplicadas como biomarcadores à exposição à 

pesticidas organofosforados e carbamatos (BOLTON-WARBERG et al, 2007;. 

GALLOWAY et al, 2002; SOLÉ et al, 2010; VALBONESI, SARTOR; FABBRI, 2003; 

WHEELOCK et al., 2008). No entanto, vários estudos têm mostrado grande variação 

nos tipos destas enzimas, nas suas preferências de substrato,  e na sua distribuição 

nos tecidos, podendo expressar diferentes papéis fisiológicos entre as várias 

espécies de moluscos (MORA, MICHEL; NARBONNE, 1999; STEFANO et al, 2008; 

VALBONESI, SARTOR; FABBRI, 2003).  

A acetilcolinesterase (AChE), em vertebrados, atua como a principal 

hidrolase no sistema neuromuscular, contudo nos invertebrados a sua função não é 

completamente compreendida (KOZLOVSKAYA et al., 1993). Colinesterases são 

conhecidas por hidrolisar preferencialmente substratos específicos tais como a 

acetiltiocolina (AcSCh) por acetilcolinesterase (AChE), e butiriltiocolina (BuSCh) 
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pelas butirilcolinesterases (BChE) embora essas enzimas possam ter afinidade 

também por outros substratos (MATTES et al., 1996; WHITTAKER, 2010).  

Já as carboxilesterases (CaE) desempenham um papel importante na 

desintoxicação de produtos agroquímicos e produtos farmacêuticos (revisto por 

WHEELOCK et al., 2008), e alterações de seus níveis mediantes à exposição a 

contaminantes também tem sido detectada em moluscos (ESCARTÍN; PORTE, 

1997 ; LAGUERRE et al, 2009;. SOLÉ et al, 2010). Embora os pesticidas sejam 

desenvolvidos para atuar especificamente em insetos, fungos ou nematóides, são 

necessários estudos que avaliem os prováveis efeitos destes compostos em 

espécies não-alvo, como os bivalves, uma vez que parte dessas substâncias pode 

ser drenado para os corpos hídricos. 

O metabolismo de xenobióticos e metais pode promover o aumento de 

espécies reativas de oxigênio, tais como ânion superóxido (O-
2), peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e radicais hidroxila (-OH) que quando em excesso dentro da célula 

geram um estresse oxidativo que pode levar a uma peroxidação de lipídios 

presentes nas membranas celulares. Para retomar o equilíbrio oxidativo celular, é 

dado um aumento das defesas antioxidantes que incluem as enzimas superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT) e as enzimas relacionadas ao processo de 

detoxificação mediado pela glutationa, tais como glutationa peroxidase (GPx), 

glutationa redutase (GR) e glutationa-S-transferase (GST) (STEGEMAN et al., 1992). 

Porém, alterações nas defesas antioxidantes podem também ser 

evidenciadas a partir de mudanças nas condições ambientais, tais como 

temperatura, oxigênio, intensidade de luz, disponibilidade de alimento, e de períodos 

de reprodução e crescimento (BUTTEMER, ABELE; COSTANTINI, 2010). Por não 

ter especificidade química quanto à resposta, a utilização das enzimas antioxidantes 

como biomarcadores tem sido feita de forma a complementar a resposta de outros 

biomarcadores e as análises tradicionais (BERGAYOU et al., 2009; OLIVEIRA, 

AHMAD, et al., 2009; VALAVANIDIS et al., 2006; VERLECAR, JENA; CHAINY, 

2007; VIARENGO et al., 2007; WANG et al., 2010) 

Os índices de condição do status de saúde, determinados a partir do peso 

dos tecidos e das conchas, comprimento e volume interno das conchas, tem sido 

utilizados como biomarcadores uma vez que na presença de contaminantes o 

conteúdo energético pode ser alterado de forma a responder a demanda de energia 
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para os processos de detoxificação (BOSCOLO, CORNELLO; GIOVANARDI, 2003; 

DOMINGOS et al., 2007; GOSLING, 2003; MAYER et al., 1992; NICHOLSON, 1999). 

Durante o período de abundância de alimentos a energia absorvida que excede a 

quantidade de energia gasta na subsistência, no crescimento e na reprodução, 

passam a ser acumuladas em reservas energéticas, principalmente como açúcares 

e lipídios, sendo que durante os períodos de maior demanda energética (reprodução 

ou respostas a estresses ambientais) esses estoques são mobilizados e a depender 

da intensidade pode ainda ser utilizados os estoques de proteínas que de início não 

são sintetizadas para tal função.  

Com isso, as alterações biológicas visualizadas ao nível do organismo na 

escala de organização biológica (Figura I-1), a partir de dados do estoque das 

reservas energéticas e no balanço conteúdo energético total, taxa de crescimento, 

taxa de filtração e respiração, tem sido aplicados em monitoramentos afim de 

identificar locais impactados com exposição sub-letais a longo prazo, de forma mais 

ampla e realística, e também, não específica quanto a natureza química do 

contaminante (TSANGARIS, PAPATHANASIOU; COTOU, 2007; VIARENGO et al., 

2007). Apesar de alterações fisiológicas terem sido relacionados com a influência de 

contaminação por metais, HPAs e efluentes urbanos é importante que haja uma 

correlação não só com a contaminação local, mas também com outros  

biomarcadores de diversos níveis da organização biológica (GAGNÈ et al., 2008; 

NICHOLSON, 1999). 

A partir desse cenário, o presente trabalho teve como o objetivo principal 

avaliar as respostas de diversos biomarcadores em bivalves representativos de 

ecossistemas costeiros de transição, no Brasil, no rio Ceará utilizando a ostra do 

mangue Crassostrea rhizophorae; e em Portugal, na ria de Aveiro utilizando o 

berbigão Cerastoderma edule, com o intuito de identificar possíveis alterações 

biológicas relacionadas à contaminação ambiental. O trabalho experimental foi 

divido em dois capítulos, II. Biomarcadores em Cerastoderma edule na avaliação da 

contaminação por mercúrio na ria de Aveiro, Portugal; e III. Respostas biológicas ao 

impacto antrópico no estuário do rio Ceará: biomarcadores em ostras do mangue, 

apresentados a seguir. 
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II. BIOMARCADORES EM CERASTODERMA EDULE NA AVALIAÇÃO DA 

CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO NA RIA DE AVEIRO, PORTUGAL 
 

II.1 INTRODUÇÃO 

 

A ria de Aveiro é uma lagoa costeira localizada na costa da região central 

de Portugal perfazendo um área alagável de aproximadamente 83 Km2, nomeada 

Região de Aveiro – Baixo Vouga, que compreende 11 municípios (Águeda, 

Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, 

Ovar, Sever do Vouga e Vagos), sendo limitada ao sul por Vagos e ao norte por 

Ovar (Figura II -1). Esta lagoa é formada pela contribuição de água doce dos rios 

Vouga (29 m3.s-1) e Antuã (2 m3.s-1) e de água do mar do oceano Atlântico que 

adentra por um estreito canal artificialmente construído na região entre a praia de 

São Jacinto ao norte, e a praia da Barra ao sul (Figura II-2) (DIAS, LOPES e 

DEKEYSER, 2000). A profundidade média é de 1 metro, contudo existem canais 

dragados de até 20 metros destinados a navegação. As correntes geradas pela 

variação das marés distribuem a água do mar pelos quatro principais canais (Mira, 

Ílhavo, Espinheiro e São Jacinto) e meandros criados por bancos de areia desde a 

entrada da ria até as zonas internas de mistura com a água doce dos rios. 

O distrito de Aveiro é um importante pólo econômico do centro de 

Portugal, abrangendo setores turísticos, pesqueiros e industriais. A região Centro, 

onde esse distrito está situado, contribui com 29% (41.792 toneladas) do 

desembarque de pescado (peixes, crustáceos e moluscos) em território continental, 

sendo que Aveiro registrou desembarque de 10.695 toneladas de pescado (sardinha, 

carapau, berbigão, faneca e polvo) em 2009 (DIRECÇÃO-GERAL DAS PESCAS E 

AQUICULTURA, 2010).
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Figura II-1 – Região de Aveiro – Baixo Vouga, Portugal. Fonte: Portal SIGRia 

http://sig.regiaodeaveiro.pt/sig/sig/viewer.htm?service=cartagua& 
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Existe no entorno da ria um complexo químico industrial situado no 

município de Estarreja desde meados de 1930, que produz principalmente 

fertilizantes, ácidos minerais, derivados de cloro e soda, plásticos e outros. Os 

rejeitos líquidos e sólidos dessas unidades industriais foram, por décadas, 

despejados em valas sem qualquer tratamento dos resíduos ou impermeabilização 

dos solos, sendo as lamas constituídas principalmente por metais, tais como 

mercúrio, zinco, cobre e cromo; e compostos orgânicos como, clorofórmio, 

clorobenzeno, clorofenol, benzeno, fenatreno, naftaleno, anilina, hidróxidos e 

cloretos. Na década de 90 foi dado início trabalhos de remediação da poluição 

gerada ao longo dos anos, pela transferência dos dejetos acumulados para aterros 

impermeabilizados que impedem a lixiviação e contaminação do solo e aquíferos 

subterrâneos (INSTITUTO DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 2006).  

Outras potenciais fontes de contaminação podem ser encontradas, tais  

como inúmeras marinas, portos de pesca costeira, portos químicos e comercial, 

estaleiros, efluentes gerados por atividades agrícolas e esgotos domésticos. Os 

compostos químicos mais estudados na ria são os metais, principalmente mercúrio, 

cobre, cromo, chumbo e zinco (ABREU et al., 2000; COELHO et al., 2007; 

MONTERROSO, 2003; NUNES et al., 2008; PEREIRA et al., 2008) associados com 

atividades industriais ao longo da ria, compostos orgânicos tais como tributilestanho 

(TBT) (GALANTE-OLIVEIRA et al., 2009; SOUSA et al., 2007), hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPA) (VIDAL, DOMÍNGUEZ; LUÍS, 2011) relacionados às 

atividades portuárias, e estrógenos sintéticos (SOUSA et al., 2009) provindos de 

esgotos domésticos.  

Os efeitos adversos e a concentração desses compostos na biota foram 

estudados em peixes, Liza aurata, Dicentrarchus labrax, Solea senegalensis e 

Pomatoschistus microps (ABREU et al., 2000; FONSECA et al., 2011; OLIVEIRA et 

al., 2009 a,b; PACHECO et al., 2005; RODRIGUES, 2011); em crustáceos, Carcinus 

maenas, Crangon crangon (CASTRO et al., 2006; PEREIRA et al., 2006; 

QUINTANEIRO et al., 2006); em moluscos Scrobicularia plana, Cerastoderma edule, 

Nucella lapillus, Nassarius reticulatus (AHMAD et al., 2011; FIGUEIRA et al., 2011; 
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FREITAS et al., 2012; GALANTE-OLIVEIRA et al., 2009; RUSSELL-PINTO, 

GONCALVES; BOWERS, 2006); em poliqueta Nereis diversicolor (COELHO et al., 

2007); e macroalgas do gênero Enteromorpha, Gracilaria e Fucus (COELHO et al., 

2005).  

O berbigão Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) é um molusco da 

classe Bivalvia, família Cardidae, apresenta concha ovalada com as valvas de 

aspecto similar podendo atingir um tamanho médio de 45 mm. Na face externa da 

concha é possível visualizar de 22 a 28 estrias que partem verticalmente da região 

do umbo, ficando perpendicular aos anéis de crescimento (Figura II-3). Nos 

primeiros anos após o assentamento da larva o crescimento é marcado pelos anéis, 

sendo que cada um representa um ciclo de crescimento que geralmente tem início 

na primavera (março-abril) e é finalizado no final do verão (setembro-outubro) com 

pouco ou nenhum crescimento no inverno (janeiro-fevereiro), período marcado pelo 

aparecimento do anel. Dessa forma, os três primeiros anéis correspondem, em 

média, aos três primeiro ciclos ou aos anos de desenvolvimento do organismo. 

Contudo este parâmetro por si só não pode ser utilizado para estimar a idade dos 

organismos, visto que a partir do terceiro anel, ou seja, terceiro ano, o número de 

anéis pode não corresponder mais ao crescimento anual. O período de maior 

crescimento desta espécie ocorre no primeiro ano, aproximadamente 15 mm, 

correspondendo também ao primeiro ciclo de maturação sexual que ocorre no verão 

(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2011). 

Esta espécie pode ser encontrada ao longo da costa atlântica da Europa 

desde o mar Báltico, até Mauritânia na costa atlântica da África. Estes organismos 

vivem em geral enterrados poucos centímetros abaixo da superfície de sedimentos 

arenosos e lamosos, na faixa intertidal de estuários e baías (FOOD AND 

AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2011). 
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Figura II-2 – Rede hidrográfica do distrito de Aveiro. Fonte: (IDAD, 2006). 
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Figura II-3 – Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758). Fonte: (FAO, 2011). 

 

Esses animais alimentam-se a partir de partículas e organismos 

presentes na coluna d’água com auxílio do fluxo contínuo de água gerado pelos 

sifões inalante e exalante quando submersos. Berbigões tem importante relevância 

econômica, sendo comercializados frescos, congelados e enlatados, principalmente 

na Holanda e na França, que no ano de 2009 contribuíram com uma produção de 

11.809 mil toneladas (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 

UNITED NATIONS, 2011). Em Portugal, eles são coletados durante todo o ano com 

um tamanho comercial mínimo de 25 mm, e são vendidos principalmente para o 

mercado espanhol. A estimativa de desembarque de berbigões nos portos 

portugueses foi de 3.881 toneladas, sendo que apenas 300 toneladas são 

produzidas por aquicultura em mar e águas salobras (DIRECÇÃO-GERAL DAS 

PESCAS E AQUICULTURA, 2010).  



 

II. BIOMARCADORES EM CERASTODERMA EDULE NA AVALIAÇÃO DA 
CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO NA RIA DE AVEIRO, PORTUGAL! +" 

 

 

II.2 OBJETIVOS 

 

Avaliar as respostas dos biomarcadores em tecidos do berbigão 

Cerastoderma edule, coletados em diversos locais da ria de Aveiro, Portugal. Para 

isso o trabalho foi dividido em três etapas: 

Etapa 1. Identificação e caracterização das esterases (colinesterase e 

carboxilesterase) em tecidos de C.edule, coletados na ria de Aveiro. 

Etapa 2. Avaliação espacial da contaminação por mercúrio em tecidos de 

berbigão no sedimento e dos biomarcadores – colinesterase, carboxilesterase, 

catalase, glutationa-S-transferase, peroxidação lipídica e índice de condição – em C. 

edule coletados em seis locais ao longo da ria de Aveiro, em quatro coletas ao longo 

do ano.  

Etapa 3. Avaliação das respostas fisiológicas – consumo de oxigênio, 

taxa de depuração, sobrevivência à exposição ao ar, conteúdo total de energia e 

índice de condição – dos berbigões coletados em seis locais da ria de Aveiro. 
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II.3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os estudos realizados na ria de Aveiro foram executados entre os anos 

de 2009 e 2010. As coletas-piloto foram realizadas em julho e agosto de 2009, 

apenas na Barra para definição e ajustes nos protocolos dos biomarcadores, bem 

como para a execução da Etapa 1, descrita no objetivos específicos. 

 

II.3.1 AMOSTRAGEM EM CAMPO 

 

Quatro coletas foram realizadas em diferentes períodos do ano, sendo a 

1ª coleta em outubro de 2009 (outono), a 2ª coleta em janeiro de 2010 (inverno), a 3ª 

coleta em abril de 2010 (primavera) e a 4ª coleta em junho de 2010 (verão), em seis 

locais de estudo como segue a descrição abaixo (Figura II-4): 

 

1. Barra (BA) – esta estação fica próxima ao canal que faz a ligação da ria com 

o oceano Atlântico. Foi escolhida com local de referência por ser um local de 

fácil acesso onde os pescadores e a população coletam berbigão para 

consumo humano. Além disso estudos ecotoxicológicos e químicos 

demonstraram que existem baixos níveis de contaminação no local, apesar 

do trânsito moderado de barcos (CASTRO et al., 2006; QUINTANEIRO et al., 

2006; RODRIGUES, 2011). O acesso ao local foi feito por barco e 

eventualmente por terra (coletas-piloto e coleta de junho/10). 

 

2. São Jacinto (SJ) – a região de São Jacinto caracteriza-se por uma península 

costeira que delimita o território do município de Aveiro que é descontinuado 

pela ria. Nessa península de 25 Km de extensão encontra-se o Parque 

Natural das Dunas de São Jacinto, criado em 1979, que se estende em toda a 

largura da península entre a ria e o mar (INSTITUTO DO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 2006). As coletas dos berbigões foram realizadas na 
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região interna da ria, em banco de areia localizado de frente para o parque. O 

acesso ao local foi feito por barco. 

 

3. Canal de Ílhavo (IL) – É um dos dois canais que cortam o município de Ílhavo 

(sendo o outro o canal de Mira, próxima a praia), e recebe águas do rio Boco. 

Nessa região existem zonas portuárias, empresas de construção e reparação 

naval, além de indústria de papel e áreas agriculturáveis tendo como os 

principais cultivos o milho, plantas forrageiras, batatas e hortaliças 

(INSTITUTO DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 2006). O acesso ao 

local foi feito por barco. 

 

4. Cais do Bacalhoeiro (CB) – Está situado no município de Ílhavo, na freguesia 

da Gafanha de Nazaré, na saída do canal de Ílhavo em direção a ria. Nessa 

região existe um intenso tráfego de navios pesqueiros. O acesso ao local foi 

feito por barco. 

 

5. Rio Novo do Príncipe (RP) – Situa-se no município de Aveiro, próximo ao 

canal do Espinheiro (Figura II-2). Ele faz parte da sub-bacia do rio Vouga, 

constituindo sua parte final que deságua na ria de Aveiro. Antes disso, o rio 

Vouga permeia os munícipios de Águeda e Albergaria-à-Velha que sofrem 

grande influência de atividades agropecuárias, sendo o milho e a batata os 

cultivos mais frequentes (INSTITUTO DO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 2006). O acesso ao local foi feito por barco. 

 

6. Bico do Laranjo – Está situado no município de Murtosa próximo ao Largo do 

Laranjo que recebe os efluentes lançados pelo complexo químico industrial do 

município de Estarreja. Como descrito anteriormente, durante décadas os 

efluentes foram lançados em corpos d’água próximos a ria, sem qualquer 

tratamento. Essa região faz a conexão entre o Largo e a ria. O acesso ao 

local foi feito por barco e eventualmente por terra (coleta de junho/10). 
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Figura II-4- Locais de amostragem na Ria de Aveiro, Portugal. Imagem pancromática 
de satélite WorldView1, de agosto de 2010, Datum WGS-84. 

 

Espécimes de C. edule (25-33 mm) foram coletados durante a baixa-mar 

em locais recém descobertos pela água, com ajuda de ancinho e baldes. Os 

organismos foram lavados no local para a retirada de sedimento, sendo 

posteriormente acondicionados em baldes sem água e transportados para o 

laboratório num período de duas horas. Os berbigões foram divididos em dois 

grupos, seus tecidos dissecados sendo os destinados à análise química 

armazenados em freezer -20ºC e os destinados à análise dos biomarcadores 

bioquímicos em freezer -80ºC.. Na coleta realizada em junho de 2010 (verão), além 

dos grupos acima citados, um grupo adicional foi mantido vivo para análise dos 

biomarcadores fisiológicos descritos logo a seguir. 
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Os parâmetros físico-químicos oxigênio dissolvido (O.D.), temperatura e 

salinidade foram medidos in situ, e o potencial hidrogeniônico (pH) foi mensurado 

em laboratório a partir de amostras de água acondicionadas em frascos de plástico 

(5L). 

Além dos berbigões, foram coletadas amostras de sedimento para 

análises de mercúrio, granulometria e matéria orgânica. O sedimento foi analisado a 

partir de amostras compostas (até 3 cm da superfície), com aproximadamente 8 

pegadas com auxílio de pá e bandeja plásticas, sendo então homogeneizados e 

acondicionados em potes de vidro. As amostras foram armazenadas na geladeira 

(4ºC) até o momento das análises. 

 

II.3.2 BIOMARCADORES 

 

Os tecidos dos berbigões (10 animais por estação de coleta) foram 

dissecados em manto, brânquias, glândula digestiva e músculo adutor, sendo 

acondicionados em tubos plásticos de 2 mL e armazenados em freezer -80ºC até o 

momento das análises. Para a quantificação das reservas energéticas foram 

utilizados todos os tecidos moles dos organismos (5 animais por estação de coleta). 

Antes da quantificação de cada biomarcador enzimático foram realizados 

testes para avaliação da distribuição da enzimas nos diferentes tecidos, sendo então 

escolhido o tecido que apresentou a maior atividade enzimática (organismos da 

coleta-piloto). 

 

II.3.2.1 Esterases 
 

Antes de iniciar as análises das esterases dos berbigões coletados em 

diversos locais da ria, foi necessário identificar e caracterizar os tipos de esterases 

presentes nos tecidos. Para este fim foram utilizados 3 pools de 3 animais (partes 

moles) coletados da estação referência, Barra, em agosto de 2009.  
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Os tecidos foram homogeneizados em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,2 (1:4 

peso/volume) por 1 minuto com auxílio de homogeneizador mecânico. O 

homogenato foi centrifugado a 6000 rpm a 4 º C por 3 minutos, e o sobrenadante foi 

utilizado para realizar análises enzimáticas. O teor de proteína de cada amostra foi 

ajustado para 0,5-0,8 mg.mL-1 antes de realizar as reações enzimáticas. A proteína 

total foi determinada pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976), usando !-

globulina bovina como padrão (595 nm). 

O primeiro passo para a caracterização das esterases em tecidos 

berbigão foi determinar as preferências da esterases a diversos substratos. Para 

este fim, três diferentes substratos foram utilizados para avaliar as colinesterases, 

iodeto de acetiltiocolina (AcSCh), iodeto de propioniltiocolina (PrSCh) e iodeto de 

butiriltiocolina (BuSCh) diluídos em água ultrapura com concentrações que variaram 

entre 0,005 e 40,96 mM. Para avaliar a atividade da carboxilesterase foi utilizado o 

feniltioacetato (PSA) diluído em etanol com concentrações variando de 0,08 a 10,24 

mM.  

O segundo passo foi determinar a possível inibição específica da enzimas, 

acetilcolinesterase (AChE) por 1,5-Bis (4-Alildimetilamôniofenil) pentan-3-ona 

(BW284C51); butirilcolinesterase (BChE) por tetraisopropil pirofosforamida (iso-

OMPA); e de colinesterases (ChE) em geral por eserina. Foram preparadas 

soluções estoque de BW284C51 e eserina (água ultrapura), nas concentrações de 

6,25 a 200 µM, e de iso-OMPA (etanol), nas concentrações de  0,25 a 8 mM.  

Por fim, as amostras (495 µL) foram incubadas com as diversas 

concentrações de cada inibidor (5 µL) a 25º C por 30 minutos (Monteiro et al., 2005). 

Após esse tempo foram realizadas as medidas das atividades enzimáticas utilizando 

os diversos substratos, na concentração ideal determinada no primeiro passo. Em 

paralelo, as amostras também foram incubadas com os solventes utilizados para o 

preparo dos inibidores (água ultrapura e etanol). 

 

II.3.2.1.1 Colinesterase (ChE) 

 

Para a quantificação da ChE foi utilizado o método de Ellman et al. (1961) 

adaptado para microplacas (GUILHERMINO et al., 1996). Os ensaios enzimáticos 
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foram realizados em placas de 96 cavidades, onde foram adicionados a  amostra e a 

solução de reação (em quadruplicata) seguidas de três leituras da absorbância (414 

nm) após um período de pausa de 10, 15 e 20 minutos. A solução de reação 

continha ácido 5,5-dithiobis-2-nitrobenzóico (DTNB) 10 mM, o substrato PrSCh (5 

mM) e tampão fosfato 0,1 M. A atividade da enzima foi expressa em unidade (U) por 

mg de proteína. Cada U equivale a um nmol de substrato hidrolisado por minuto, 

usando um coeficiente de extinção molar de 1.36x10-3 M-1 cm-1. 

 

II.3.2.1.2 Carboxilesterase - CaE 

 

O mesmo procedimento para o ensaio enzimático do item anterior foi 

empregado para CaE, com alterações no substrato, sendo utilizado o PSA (5 mM), e 

nos intervalos de leitura da absorbância de 5, 10 e 15 minutos.  

 

II.3.2.2 Glutationa-S-Transferase – GST 

 

A atividade enzimática da GST foi determinada através do método 

descrito por Habig et al. (1974) e adaptado para microplaca (DIAMANTINO et al., 

2001). Às amostras (em quadruplicata) foram adicionados a solução de reação que 

continha tampão fosfato 0,1 M (pH 6,5), glutationa reduzida (GSH) 10 mM, e 1-cloro-

2,4-dinitrobenzeno (CDNB) 10mM. A absorbância da reação enzimática (340nm) foi 

lida imediatamente após a adição da solução de reação, a cada 20 segundos por 3 

minutos. A atividade da enzima foi expressa em unidade (U) por mg de proteína, 

sendo a U equivalente a um nmol de substrato hidrolisado por minuto, usando um 

coeficiente de extinção molar de 9,6 x10-3.M-1.cm-1. 

 

II.3.2.3 Catalase (CAT) 

 

 Para a quantificação da CAT, foi utilizado o método descrito por 

Clairborne (1985). As leituras da absorbância (240 nm) foram realizadas em 
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espectrofotômetro em cubetas de quartzo (1 mL) durante 1 minuto (60 leituras) após 

a adição da amostra, 500µL de peróxido de hidrogênio (H2O2) 0,03 M, e do tampão 

fostato 0,05 M (pH 7,0). A atividade da enzima foi expressa em unidade (U) por mg 

de proteína sendo que U corresponde a um mol de substrato hidrolisado por minuto, 

usando um coeficiente de extinção molar de 40 M-1.cm-1. 

 

II.3.2.4 Peroxidação Lipídica (LPO do inglês Lipid Peroxidation) 

 

O ensaio da LPO foi baseado no método descrito por Bird e Draper (1984) 

e Ohkawa (1979), através da medição do ácido tiobarbitúrico (TBARS) em 535 nm. 

Brânquias foram homogeneizadas em tampão fosfato 0,1 M (pH 7,4). Ao 

homogenato foi adicionado hidroxitolueno butílico (BHT) 4% em metanol. Após isso, 

foi adicionado ácido tricloroacético (TCA) 12%, ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,73% e 

Tris-HCl 60mM com ácido dietilenotriamino pentacético (DTPA) 0,1 mM. A mistura 

foi então incubada a 100ºC em banho-maria por 1h. Após isso, os tubos foram 

centrifugados por 5 minutos a 11.500 rpm (25ºC). As amostras foram protegidas da 

luz e imediatamente lidas em 535 nm em espectrofotômetro (cubetas de quartzo 1 

mL). A atividade da enzima foi expressa em unidade (U) por mg de peso úmido, e a 

U corresponde a um nmol TBARS hidrolisado por minuto, usando um coeficiente de 

extinção molar de 1,56 x 10 M-1.cm-1. 

 

II.3.2.5 Reservas energéticas 

 

Para a quantificação do conteúdo energético foram utilizados todos os 

tecidos (5 animais por estação de coleta). Os tecidos foram homogeneizados em 

4mL de água ultrapura e divididos em duas alíquotas (300µL) foram divididos em 

lipídios e proteínas e outros para medição de açúcar. 

A quantificação de lipídios foi baseada no método descrito por Bligh e 

Dyer (,1959). Ao homogenato foi feito um pré-tratamento, adicionando clorofórmio, 

metanol e água ultrapura, sendo então centrifugado (1000g, 5 minutos, a 4ºC) e a 

fase superior removida. A fase restante foi utilizada para a quantificação dos lipídios 
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com adição de H2SO4 e em seguida, as amostras foram levadas a estufa por 15 min 

(200 ºC). Após esse período foi dado um tempo para as amostras esfriarem e então 

foi adicionado água ultrapura e teor de lipídios totais foi determinado pela medição 

da absorbância a 370 nm usando tripalmitina como um padrão. 

Para determinar proteínas totais e teor de carboidratos, foi adicionado ao 

homogenato ácido tricloroacético (TCA) 15% e incubado a -20ºC por 10 minutos 

adaptado de De Coen e Janssen (1997). Após centrifugação (1000g, 10 minutos, 

4ºC), o sobrenadante foi separado para quantificação dos carboidratos. O pellet 

remanescente foi ressuspendido em hidróxido de sódio 1 N, e incubados a 60ºC por 

30 minutos. Após esse tempo, a solução foi neutralizada com ácido clorídrico e 

usado para determinação proteica.  

As proteínas totais foram determinadas usando o reagente de Bradford 

(BRADFORD, 1976), a partir da utilização da albumina bovina como padrão (595 

nm). O teor de carboidratos totais foi determinado pela adição de fenol 5% e ácido 

sulfúrico juntamente com as amostras, em microplaca de 96 cavidades, incubadas 

por 30 minutos a 20ºC, sendo a absorbância medida posteriormente usando glicose 

como padrão (492 nm). O conteúdo total de energia foi calculado pela soma de 

lipídios, proteínas e teor de carboidratos e expresso em J.mg de org-1 (peso úmido). 

 

II.3.2.6 Índice de Condição (IC) 

 

Os tecidos moles (10 animais por local) foram retirados das conchas e 

ambos colocados sobre um papel toalha para remover o excesso de água e, em 

seguida, tecidos e conchas foram pesados. O índice de condição foi calculado 

segundo o método de Lucas e Beninger (,1985) utilizando a fórmula: 

 

IC = peso dos tecidos / peso da concha x 100. 

 

II.3.2.7 Taxa de depuração (TD) 

 

A taxa de depuração foi estimada seguindo o método de Coughlan (1969) 
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com base na taxa de absorção do corante vermelho neutro pelos animais. Uma 

solução inicial (1,5 mg.L-1) foi preparada na água do mar artificial, sendo dividida em 

frascos de vidro (150 mL) contendo um berbigão em cada (5 animais por local de 

coleta). Alíquotas de 3 mL de solução foram retiradas no inicio do teste e em 

intervalos de 15 minutos durante 45 minutos depois da abertura das valvas e 

exposição do sifão. A concentração do corante foi medida em 530 nm. A taxa de 

depuração (litros por hora) foi calculada pela equação a seguir (COUGHLAN, 1969): 

 

TD = V (lnCi - lnCf) / t 

 

Onde V é o volume da câmara (L), Ci é a concentração inicial, Cf é a 

concentração final, após t tempo (horas). Esta taxa foi normalizada pelo peso seco 

(mg) de cada animal após a secagem de 96h a 60ºC. 

 

II.3.2.8 Consumo de oxigênio 

 

O consumo de oxigênio foi determinado por respirometria estática simples, 

usando seringas hermeticamente fechadas, preenchidas com água do mar artificial 

(50 mL) e contendo um berbigão em cada seringa durante um período de uma hora. 

Para medir o consumo de oxigênio dos berbigões, foram empregadas dez seringas 

por local de coleta, cada uma com um animal. As seringas foram preenchidas com 

água do mar artificial e os organismos, o ar restante foi expulso de cada seringa e 

deixados no escuro em banho-maria (20ºC). Alíquotas de água (0,5 ml) foram 

retiradas com uma seringa e injetados manualmente na câmara de eletrodo (volume 

total de 70 "L) a uma taxa constante (0,5mL.min-1). Foram tomadas 2 leituras, sendo 

a primeira após um minuto de exposição e a segunda após uma hora, então as 

concentrações de oxigênio foram registradas.  

Ao final do experimento os organismos foram dissecados e os tecidos 

colocados na estufa para secar a 60ºC e finalmente pesados. O consumo de 

oxigênio foi determinado pelas diferenças no conteúdo de oxigênio da água antes 

(tinicial = 0 h) e depois do período de exposição (tfinal = 1 h), e a taxa de respiração foi 
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expressa como mg de oxigênio consumido por mg de organismo (peso seco). Três 

controles em branco (seringas sem os organismos) foram utilizados para corrigir a 

depleção de oxigênio natural devido a outros fatores além da respiração organismo 

(ex: respiração microbiana). 

 

 

II.3.2.9 Sobrevivência ao ar 

 

Os berbigões foram colocados em um frasco de vidro de 1L (7 animais, 

em triplicata, por estação de coleta), forrado com papel filtro embebido com água do 

mar artificial para manter a umidade, e coberto com filme plástico com algumas 

perfurações para deixar o ar circular. Os frascos foram mantidos com temperatura 

constande (20 ± 2 ºC) e fotoperíodo de 14h luz:10h escuro. A sobrevivência foi 

verificada diariamente pela verificação da capacidade de fechamento das valvas, 

isto é, quando as valvas estavam abertas e não fecharam após estimulação 

mecânica (toque com uma pinça), os animais foram considerados mortos. Este 

procedimento foi repetido diariamente até a morte de todos os espécimes. 

 

II.3.3 ANÁLISE DO SEDIMENTO 

 

Os sedimentos foram secos em estufa a 50ºC por aproximadamente 5 

dias, e armazenados em caixas plásticas identificadas. Antes de cada análise 

sedimentológica, as amostras forma levadas novamente à estufa por 24 horas para 

retirar qualquer umidade adquirida no período de armazenamento. 

 

II.3.3.2 Porcentagem de finos 

 

As amostras de sedimento (aproximadamente 100g - Pinicial) passaram 

por peneiramento seco em malha 0,62 µm que separa as frações finas (silte e argila 

< 0,62 µm) das frações grosseiras (areias 0,62 - 2,00 µm), por 10 minutos. Após 
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esse tempo, a amostra restante (que passou pela malha 0,62 µm – Pfinal)  foi pesada 

e a porcentagem de sedimentos finos calculados a partir da equação:  

%finos = 100 . Pfinal/ Pinicial 

 

 

II.3.3.3 Matéria orgânica 

 

O teor de matéria orgânica total foi obtido através do método gravimétrico 

pela combustão de 2,0 g de sedimento seco previamente, em forno mufla à 450ºC 

por 2 horas (LORING; RANTALA, 1992). As amostras foram analisadas em duplicata 

e o teor de matéria orgânica (MO) analisada foi obtido pela seguinte expressão: 

 

[MO]=(mc x100)/ms 

 

sendo mc, a massa perdida após a calcinação e ms, a massa do 

sedimento. 

 

II.3.4 ANÁLISE DO MERCÚRIO 

 

Os tecidos moles dos berbigões (pool de 10 animais por estação de 

coleta) e o sedimento (amostra composta) de cada local de amostragem foram 

secos a 50ºC, e depois analisados por espectrometria de absorção atômica com 

pirólise de amálgama de ouro, usando o analisador de mercúrio LECO AMA-254, 

sem pré-tratamento das amostras. Análises com material de referência certificado 

TORT-2 (hepatopâncreas de lagostas) e PACS-2 (sedimentos marinhos) adquirido 

de National Research Council Canada foram realizados em paralelo com as 

amostras de campo. A recuperação de mercúrio foi de 94,6% para PACS-2 e 93,8% 

para TORT-2. 
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II.3.5 ANÁLISES DOS DADOS 

 

As comparações entre os biomarcadores e os dados sedimentológicos 

foram realizadas entre o local de referência (Barra) e os demais locais, através do 

teste de múltiplas comparações one-way ANOVA seguida de teste de Dunnett (p< 

0,05). Para verificar correlação entre os dados foi aplicado uma matriz de correlação 

simples (p< 0,05). Os dados foram integrados por análise fatorial usando a análise 

dos componentes principais (PCA, do inglês principal component analysis) com 

extração por rotação varimax. As análises estatísticas foram feitas utilizando os 

programas GraphPad Prism (Intuitive Software for Science, San Diego, CA, USA) e 

STATISTICA (versão 7). 
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II.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir estão apresentados os principais resultados dos trabalhos 

desenvolvidos com berbigões, coletados na ria de Aveiro, Portugal. Como exposto 

anteriormente esse trabalho foi dividido em três etapas que serão discutidos 

separadamente. 

 

II.4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ESTERASES 

 

Atualmente, há uma crescente procura com novas ferramentas para 

programas de biomonitoramento em áreas costeiras. No entanto, o conhecimento 

sobre a biologia e fisiologia de potenciais organismos sentinela, como os bivalves, é 

limitado a apenas algumas espécies tais como, Mytilus edulis, Mytilus 

galloprovincialis e Crassostrea gigas, isso em grande parte devido à importância 

econômica dessas espécies. Tendo isso em vista, o presente trabalho teve como 

objetivo caracterizar as esterases, que são potenciais biomarcadores ambientais, do 

berbigão Cerastoderma edule, bastante comum na costa da Europa. 

A acetilcolinesterase (AChE) é uma  enzima responsável pela hidrólise do 

neurotransmissor acetiltiocolina, em tiocolina e acetato. A inibição desta enzima 

resulta na acumulação do neurotransmissor no espaço sináptico que leva à 

estimulação contínua dos receptores na membrana pós-sináptica, podendo levar a 

paralisia de órgãos vitais. Embora a AChE seja a colinesterase (ChE) presente em 

maior quantidade nos tecidos de vertebrados, outra enzima bastante encontrada é a 

butirilcolinesterase (BuChE) que difere na preferência pelo substrato (butiriltiocolina) 

e características cinéticas, contudo sua função ainda é pouco conhecida 

(KOZLOVSKAYA  et al., 1993; WHITTAKER, 2010). Estes autores consideram ainda 

a existência de BuChEs atípicas que podem hidrolisar outros substratos, sendo as 

funções e as características deste grupo de enzimas não específicas, ainda mais 

desconhecidas. Nos moluscos é possível identificar a presença em quantidades 

variáveis de diversas ChEs coexistindo nos diferentes tecidos (BOCQUENÉ; 

GALGANI, 1998; MORA, MICHEL; NARBONNE, 1999).  
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Para a caracterizar as esterases nos tecidos de C. edule, a primeira etapa 

realizada foi determinar a preferência das enzimas a diversos substratos. Entre as 

tiocolinas utilizadas como substratos para colinesterases, a PrSCh apresentou a 

maior atividade (Vmax = 4,57 ± 0,15 U/mg proteína), enquanto a AcSCh e a BuSCh 

obtiveram valores aproximadamente duas vezes inferiores sob a mesmas condições 

(Figura II-5). 

Estes resultados indicam que a enzima presente nesta espécie de 

molusco é uma colinesterase não específica, que cliva PrSCh de forma mais 

eficiente do que os outros substratos investigados. A maioria dos estudos em 

bivalves têm encontrado principalmente hidrólise de AcSCh pela AChE, 

principalmente nos extratos de brânquias (MONSERRAT, BIANCHINI; BAINY, 2002; 

MORA, MICHEL; NARBONNE, 1999; VALBONESI, SARTOR; FABBRI, 2003), 

contudo em alguns casos como Corbicula fluminea e Anodonta woodiana, as ChEs 

presentes também usam PrSCh como seu principal substrato (CORSI et al., 2007; 

MORA, MICHEL; NARBONNE, 1999).  

Os resultados da atividade da CaE  mostraram que esta enzima hidrolisou 

o PSA numa Vmax de 78,55 ± 3,27 U/mg proteína (Tabela II-1). A Vmax para CaE foi 

bastante superior a dos outros substratos para ChE, demonstrando assim que os 

tecidos C. edule contêm uma quantidade significativa de carboxilesterase. Os 

parâmetros cinéticos das enzimas estão na Tabela II-1. 

Os substratos ASCh e BuSCh apresentaram baixa atividade enzimática 

em comparação com PrSCh (Figura II-5), e possivelmente foram hidrolisados por 

uma acetilcolinesterase (AChE) e não por butirilcolinesterase (BChE) uma vez que 

houve uma ligeira inibição observada quando utilizado o inibidor específico de 

acetilcolinesterase, BW284C51 (32% atividade restante em 200 mM), enquanto 

nenhuma inibição foi observada com iso-OMPA, inibidor específico de 

butirilcolinesterase (Figura II-6). Além disso, outras colinesterases não específicas 

foram detectadas nos extratos C. edule, quando usada a eserina, inibidor específico 

de ChE (35% de atividade restante em 200 mM).  
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Figura II-5 – Atividade da colinesterase (ChE) e da carboxilesterase (CaE) em 
extratos de tecidos de Cerastoderma edule usando acetiltiocolina (AcSCh, a), 
propioniltiocolina (PrSCh, b), butiriltiocolina (BuSCh, c) e fenil tioacetato (PSA, d) 
como substratos. Os resultados são expressos com a média ± EPM. 

 

 

Tabela II-1 – Constante de Michaelis–Menten (Kmap) e velocidade máxima (Vmax) de 
colinesterase (ChE) e da carboxilesterase (CaE) em tecidos de Cerastoderma edule. 
O desvio padrão das médias estão apresentadas entre parênteses.  

 

 

 

Substrato Kmap Vmax R2

(mM) (U/mg proteína)

AcSCh 5,57 (2,68) 2,54 (0,48) 0,8

PrSCh 0,94 (0,13) 4,57 (0,15) 0,98

BuSCh 6,64 (4,70) 1,97 (0,40) 0,61

PSA 1,34 (0,17) 78,55 (3,27) 0,99
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Figura II-6 – Efeito de inibidores específicos de esterase em Cerastoderma edule 
usando acetiltiocolina (AcSCh), propioniltiocolina (PrSCh) e butiriltiocolina (BuSCh) 
como substratos. (a) Efeitos da eserina. (b) Efeitos do BW284C51. (c) Efeitos do iso-
OMPA. As atividades restantes (%) estão expressas como a média ± EPM de três 
pools de três animais. 
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Conforme mostrado na Figura II-6(a) apesar da atividade enzimática ter 

sido significativamente inibida na maior concentração de eserina (200 mM), a 

atividade não foi completamente inibida para os substratos AcSCh (65 ± 7%) e 

PrSCh (53 ± 2%). Isso sugere que esterases não específicas podem estar 

contribuindo para a atividade enzimática restante da amostra. Resultados diferentes 

foram obtidos em outros bivalves, como Ostrea edulis e M. galloprovincialis, que 

apresentaram alta sensibilidade à eserina, revelando uma predominância de ChE 

em seus tecidos (VALBONESI, SARTOR; FABBRI, 2003).  

Após a etapa de caracterização da esterases e concentração ideal dos 

substratos (5 mM para PrSCh e PSA), as atividades enzimáticas foram analisadas 

em diferentes órgãos afim de entender melhor sua distribuição e papel fisiológico. 

Embora alguns estudos utilizem as brânquias para a medida ChEs em bivalves, os 

presentes resultados sugerem o uso dos músculo adutor, uma vez que 

apresentaram níveis mais elevados de atividade enzimática (Figura II-7). As 

atividades da ChE e da CaE foram mensuradas em todos os tecidos de C. edule, no 

entanto, o extrato de músculo adutor mostrou uma atividade ChE dez vezes maior 

(54,55 U / mg proteína) do que o extrato do corpo todo, utilizando PrSCh como 

substrato, enquanto que a glândula digestiva apresentou uma maior atividade da 

CaE (83,34 U / mg proteína) quando utilizado PSA como substrato. 

Tal constatação corrobora o fato de que os movimentos de abertura e 

fechamento das valvas são mediadas por transmissão colinérgica no berbigão 

(CORSI et al., 2007). Por outro lado, Lagerspetz et al. (1970) sugeriram que a 

principal função fisiológica da AChE nas brânquias bivalves está relacionada com o 

movimento dos cílios no epitélio branquial, e, portanto, moluscos como mexilhões e 

ostras que têm uma maior quantidade de epitélio ciliado nas brânquias podem 

apresentar maior atividade AChE neste tecido. Mora, Michel et al. (1999) mostraram 

diferenças na atividade de ChE em diferentes tecidos de dois bivalves: em M. 

galloprovincialis, a ChE com maior atividade foi identificada nas brânquias (AcSCh, 2 

mM) enquanto que em Corbicula fluminea  a maior atividade foi registrada no manto 

(PrSCh, 5 mM). Dessa forma, fica evidente a variação da distribuição das 

colinesterases em tecidos de moluscos. 
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Figura II-7.  Atividade enzimática da colinesterase (ChE) e da carboxilesterase (CaE) 
em diferentes tecidos de Cerastoderma edule usando propioniltiocolina (PrSCh) e 
feniltioacetato (PSA) como substrato. Os resultados estão expressos com a média ± 
EPM (n=3). 

 

Alguns estudos indicaram um envolvimento da CaE em processos 

metabólicos (detoxificação) de moluscos após a exposição à produtos farmacêuticos 

através do aumento da atividade desta enzima na glândula digestiva,  por outro lado 

essa enzima mostrou ser sensível (forte inibição) a organofosforados e carbamatos 

(LAGUERRE et al., 2009; SOLÉ et al., 2010). 

Concluindo, os resultados obtidos no estudo aqui descrito geram 

importantes informações a cerca das esterases em C. edule, sendo identificado a 

predominância de ChEs não-específica, que tem preferência por PrSCh e ainda que 

esta enzima está presente em grandes quantidades nos músculos adutores. Já a 

CaE, presente em maior quantidade na glândula digestiva, apresenta uma atividade 

enzimática maior que a ChE. Tendo sido realizada essa caracterização, outros 

estudos são necessários para uma melhor compreensão das funções fisiológicas, 

bem como a aplicação de cada enzima como biomarcador ambiental. 
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II.4.2 VARIAÇÃO ESPACIAL DOS BIOMARCADORES NA RIA DE AVEIRO 

 

A avaliação da variação espacial dos biomarcadores em C. edule foi 

realizadas através da coleta de berbigões em seis locais diferentes na ria de Aveiro , 

sendo eles Barra, São Jacinto, Rio Novo do Príncipe, Cais do Bacalhoeiro, Ílhavo e 

Bico do Laranjo (Figura II-4), sendo a Barra considerada o local de referência. A 

investigação da variação das respostas dos biomarcadores foi realizada mediante 

quatro coletas em diferentes períodos do ano (outubro/09, janeiro/10, abril/10 e 

junho/10). 

 

II.4.2.1 Parâmetros físico-químicos 

 

Os resultados dos parâmetros físico-químicos dos locais de coleta nas 

quatro campanhas realizadas na Ria de Aveiro estão apresentados na Tabela II-2. O 

oxigênio dissolvido foi mensurado em apenas três campanhas, e apresentou uma 

variação de 4,5 a 9,0 mg.L-1, sendo o menor valor obtido em janeiro/10 no Bico do 

Laranjo, e o maior valor obtido na Barra também em janeiro/10. O pH não 

apresentou grande variação entre locais pesquisados e também entre as coletas 

variando entre 7,2 e 8,2. Já a salinidade mostrou grande variação sendo os menores 

valores registrados nos meses de janeiro e abril de 2010, principalmente nos locais 

que estão próximos a desembocadura de rios (Bico do Laranjo, salinidade 5 e Rio 

Novo do Príncipe, salinidade 12). Houve pouca variação na temperatura da água 

entre os locais de coleta dentro de uma mesma campanha, sendo os menores 

valores registrados em janeiro/10 (em torno de 10ºC), enquanto que nas outras 

campanhas a temperatura esteve em torno de 20 ºC. 

Coelho et al. (2005) também registraram um gradiente de salinidade 

similar, sendo os locais mais próximos ao Laranjo com salinidade inferior à outros 

locais de coleta em direção ao mar. Esses autores, ainda relacionaram uma maior 

bioacumulação de mercúrio por macroalgas em locais com menor salinidade, sendo 

que também apresentaram alta concentração e alto coeficiente de partição (Kd) 

desse metal, sugerindo uma maior biodisponibilidade do mercúrio. 
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Tabela II-2 – Parâmetros físico-químicos dos diversos locais de coleta na Ria de Aveiro, coletados em quatro campanhas. 

 

 

 

out/09 jan/10 abr/10 jun/10 out/09 jan/10 abr/10 jun/10 out/09 jan/10 abr/10 jun/10 out/09 jan/10 abr/10 jun/10

Bico do Laranjo n.m. 4,5 5,9 7,4 7,6 7,2 7,5 7,4 28 12 21 32 21 10 20 28

Rio Novo do Príncipe n.m. 4,9 7,7 7,6 7,8 7,1 7,4 7,7 31 5 18 31 20 11 20 21

Cais do Bacalhoeiro n.m. 5,0 6,9 8,2 7,8 8,0 7,9 8,1 35 28 33 35 20 10 21 23

Ílhavo n.m. 5,2 5,9 7,2 7,7 8,0 7,5 7,9 35 28 20 31 22 10 21 22

São Jacinto n.m. 8,9 7,2 8,0 7,8 8,2 7,9 7,9 33 30 35 37 21 10 21 20

Barra n.m. 9,0 6,9 8,4 7,9 8,2 7,7 7,9 34 32 31 37 20 10 21 20

Locais de coleta

OD (mg/L) pH Salinidade Temperatura (ºC)
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II.4.2.2 Análises no sedimento e mercúrio 

 

Os dados de matéria orgânica (MO), porcentagem da fração fina (< 63µm) 

do sedimento, a concentração de mercúrio em amostras de sedimento e nos tecidos 

moles de berbigão estão apresentados na Tabela II-3.  

Os maiores valores da porcentagem de sedimentos finos foram 

encontrados no Bico do Laranjo (14,7% em janeiro/10 e 21,0% em abril/10) e Rio 

Novo do Príncipe (17,5% em outubro/09). Já os menores valores foram obtidos para 

amostras do Cais do Bacalhoeiro (0,4% em janeiro/10) e de São Jacinto (0,5%) em 

janeiro/10). A valores de MO variaram entre 2,2% (São Jacinto em janeiro/10) e 

12,5% (Bico do Laranjo em outubro/09). 

As amostras de tecidos de berbigão mais contaminadas por Hg foram 

obtidas no Bico do Laranjo (1854,0 ± 11,4 ng.g-1 em janeiro/10) e em Ílhavo (203,1 ± 

8,6 ng.g-1 em janeiro/10). Os organismos coletados no Cais do Bacalhoeiro e na 

Barra apresentaram menores concentrações de Hg ao longo das campanhas (80,2 ± 

3,6 ng.g-1 em outubro/09 e 82,5 ± 1,7 ng.g-1 em junho/10, respectivamente). A 

bioacumulação de mercúrio apresentou, de forma geral, um pico mais elevado nas 

amostras de janeiro, seguidas por declínio nas campanhas seguintes. Por outro lado, 

quando analisadas as amostras de sedimento foi não possível identificar esse 

mesmo padrão de contaminação, não havendo uniformidade entre os locais de 

coleta e campanhas, sendo o Bico do Laranjo (299,2 ± 9,0 ng.g-1 em abril/10) e Rio 

Novo do Príncipe (113,4 ± 6,1 ng.g-1 em outubro/09) mais contaminados, e São 

Jacinto (6,3 ± 0,2 ng.g-1em janeiro/10) e Barra (7,3 ± 0,1 ng.g-1 em junho/10) os 

locais com sedimentos menos contaminados. 

Mercúrio é considerado um dos metais mais perigosos para o ambiente, 

devido a sua toxicidade, persistência, bioacumulação e propensão a 

biomagnificação ao longo da cadeia alimentar (COELHO et al., 2007; PAN; WANG, 

2011; PEREIRA et al., 2008). Por conta da sua afinidade por matéria particulada, o 

mercúrio tende a ser depositado e acumular nos sedimentos marinhos e estuarinos 

podendo afetar todo o ecossistema circundante (LACERDA et al., 2011; TAVARES 

et al., 2011). Esse metal é portanto, um dos poluentes de maior preocupação em 
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escala global e em particular, no escopo da Diretiva Européia Quadro das Águas, na 

Diretiva de Substâncias Prioritárias (EUROPEAN COMUNITY, 2008). 

Na ria de Aveiro, a contaminação por mercúrio foi registrada para amostras 

de sedimento, água, plâncton, macroalgas, poliquetas, crustáceos, bivalves e peixes 

(PEREIRA et al., 2008). Devido ao hábito filtrador, os bivalves facilmente 

bioacumulam mercúrio em seus tecidos após a exposição prolongada. Uma vez 

dentro do corpo, esse metal pode ser redistribuído para diferentes órgãos, 

principalmente brânquias e glândula digestiva, afetando mecanismos bioquímicos e 

celulares tais como peroxidação de lipídios presente nas membranas celulares, 

atividade das esterases e processos relacionados a proteção antioxidante (AHMAD 

et al., 2011; ROMÉO et al., 2006; VERLECAR, JENA; CHAINY, 2007). 
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Tabela II-3 – Porcentagem de sedimentos finos e matéria orgânica (MO) no sedimento, e concentração de mercúrio no sedimento 
e nos tecidos moles de berbigões (Cerastoderma edule) coletados na ria de Aveiro, Portugal. O desvio padrão das médias estão 
apresentadas entre parênteses.  

 
*significantemente diferente do local de referência, Barra (Teste de Dunett, p <0,05).  
a valores que diferem estatisticamente, mas são inferiores ao local de referência.   

 

 

out/09 jan/10 abr/10 jun/10 out/09 jan/10 abr/10 jun/10 out/09 jan/10 abr/10 jun/10 out/09 jan/10 abr/10 jun/10

Bico do Laranjo 9,9 14,7 21,0 3,2 12,5 (0,87) 6,6 (0,25) 10,2 (0,42) 7,7 (1,04) 989,2 (39,5)* 1854,0 (11,4)* 1537,0 (15,1*) 341,3 (3,4)* 242,1 (8,8)* 292,2 (5,7)* 299,2  (9,0)* 28,5 (0,1)*

Rio Novo do Príncipe 17,5 4,3 9,6 7,9 6,7 (0,59) 5,0 (0,07) 6,0 (0,08) 5,6 (0,34) 103,9 (1,2)* 146,7 (4,9)* 158,3 (8,4)* 90,2 (4,2) 113,4 (6,1)* 37,4 (0,8)* 46,6 (1,9)* 34,8 (1,2)*

Cais do Bacalhoeiro 7,5 0,4 3,3 7,8 5,7 (1,65) 2,7 (0,03) 3,9 (0,18) 5,7 (0,87) 80,2 (3,6) 116,0 ( 2,3) 94,7 (0,1)* 78,3 (1,3) 43,1 (1,1)* 21,5 (3)* 12,6 (0,1) a 37,0 (1,5)*

Ílhavo 3,0 4,4 8,4 5,4 5,6 (1,77) 3,3 (0,22) 5,6 (0,51) 4,7 (0,10) 180,1 (2,4)* 203,1 ( 8,6)* 187,6 (7,7)* 144,5 (5,4)* 16,5 (0,1) a 34,3 (0,04)* 38,2 ( 0,7*) 18,8 (0,6)*

São Jacinto 1,7 0,5 4,4 3,8 4,8 (0,60) 2,5 (0,003) 4,5 (0,01) 4,2 (0,56) 70,1 (1,4) a 120,3 (0,5) 112,8 (10,4) 98,6 (0,3)* 8,8 (0,5 )a 6,3 (0,2) a 15,0 (0,2) a 10,5 (0,5)*

Barra 6,9 4,7 7,9 4,3 5,1 (1,05) 3,3 (0,15) 6,8 (0,30) 4,5 (0,94) 88,5 (4,2) 119,2 (2,9) 108,1 (3,7) 82,5 (1,7) 21,7 (0,3) 14,1 (0,1) 26,0 (0,3) 7,3 ( 0,1)

Finos (%) Hg berbigão (ng/g) Hg sedimento (ng/g)
Locais de coleta

MO (%)
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II.4.2.3 Análise dos biomarcadores 

 

Embora a acetilcolinesterase (AChE) seja a colinesterase (ChE) presente 

em maior quantidade nos tecidos de vertebrados, outras esterases podem estar 

presentes em invertebrados tendo características cinéticas diversas, contudo suas 

funções ainda não são completamente conhecidas (KOZLOVSKAYA  et al., 1993; 

WHITTAKER, 2010). Nos moluscos é possível identificar a presença em 

quantidades variáveis de tais ChEs coexistindo nos diversos tecidos (BOCQUENÉ; 

GALGANI, 1998; MORA; MICHEL; NARBONNE, 1999).  

As atividades enzimáticas da colinesterase (músculo adutor) e 

carboxilesterase (glândula digestiva) dos berbigões coletados na Ria de Aveiro, nas 

quatro campanhas realizadas estão apresentados na Figura II-8.  

Nas campanhas realizadas em outubro/09 e janeiro/10 foi possível 

identificar uma inesperada indução na ChE dos berbigões do Bico do Laranjo (67,90 

±16,75 e 106,5 ± 30,96 U/mg proteína, respectivamente) quando comparados com 

os berbigões da Barra (35,48 ± 7,12 e 79,03 ± 20,95 U/mg proteína, 

respectivamente). Já os demais locais que apresentaram diferença significativa em 

relação a Barra (janeiro/10 e abril/10) mostraram inibição desta enzima (Figura II-8a).  

A CaE também apresentou indução na campanha de outubro/09 com 

141,9 ± 27,23 U/mg proteína no Rio Novo do Príncipe, 138,1 ± 22,64 U/mg proteína 

no Cais do Bacalhoeiro e 139,8 ± 37,21 U/mg proteína em Ílhavo, já os organismos 

da Barra apresentaram atividade de 105,6 ± 11,51 U/mg proteína. Outro 

comportamento dessa enzima foi identificado nas amostras de janeiro/10, com 

inibição no Bico do Laranjo (89,47 ± 9,35 U/mg proteína), no Cais do Bacalhoeiro 

(107,1 ± 14,31 U/mg proteína) e Ílhavo (83,97 ± 10,71 U/mg proteína), sendo que os 

organismos da Barra exibiram 140,9 ± 26,58 U/mg proteína (Figura II-8b). 

O aumento marcante nas atividades das duas esterases na coleta de 

abril/10, quando comparado com os valores de outras campanhas, pode estar 

relacionado com o período reprodutivo da espécie que ocorre na primavera e início 

do verão. Alguns trabalhos tem demonstrado que durante períodos de crescimento e 
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reprodução os organismos apresentam aumento natural das esterases (BOCQUENÉ 

et al., 2004; LEINIO; LEHTONEN, 2005), contudo o aumento de atividade em 

estudos de monitoramento ao longo de um ano, também pode estar relacionado a 

baixa concentração de potenciais inibidores (organofosfatos e carbamatos) no 

ambiente, fazendo com que os níveis normais sejam estabelecidos (ESCARTÍN; 

PORTE, 1997).  

 

 

Figura II-8 – Atividade enzimática da colinesterase (ChE) e da carboxilesterase 
(CaE) em Cerastoderma edule coletados em diversos locais da Ria de Aveiro em 
quatro campanhas.* significantemente diferente do local de referência, Barra (Teste 
de Dunett, p < 0,05). 

 

A maioria dos estudos tem evidenciado a inibição de AChE associada a 

contaminação por pesticidas (organofosforados e carbamatos) (CANTY et al., 2007; 

RICKWOOD; GALLOWAY, 2004), contudo mais recentemente alguns estudos tem 
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demonstrado alterações na atividade enzimática de ChEs também por metais, 

efluentes industriais e domésticos (BONACCI; CORSI; FOCARDI, 2006; CUNHA; 

MANGAS-RAMIREZ; GUILHERMINO, 2007; KOPECKA-PILARCZYK, 2010; 

MACHREKI-AJMI; HAMZA-CHAFFAI, 2008; MATOZZO; TOMEI; MARIN, 2005). Por 

outro lado, Bolton-Warberg; Coen e Weinstein (2007) demonstraram um aumento na 

atividade enzimática de AChE em Crassostrea virginica expostos a pesticidas após 

aplicações sucessivas via aérea. Essa indução após uma segunda aplicação foi 

relacionado a um possível efeito hormético, onde baixas concentrações de 

contaminantes em contato constante com os organismos, podem ter efeito 

estimulador, enquanto que, altas concentrações podem causar inibição. Porém, 

como discutido anteriormente, a espécie C. edule não possui somente AChE e sim 

diversas colinesterases que clivam principalmente a PrSCh, sendo o papel desse 

grupo de enzimas ainda incerto. É importante observar que nos períodos onde 

houve a indução da ChE para os berbigões do Bico do Laranjo (outubro/09 e 

janeiro/10), os demais biomarcadores de estresse oxidativo e índice de condição 

(ver a seguir) estiveram afetados, sugerindo que a indução da ChE esteja envolvida 

com os mecanismos de defesa. 

As CaEs tem mostrado ter maior sensibilidade à contaminantes do que as 

ChE, e também tem apresentado maior atividade em diversas espécies de moluscos 

(ESCARTÍN; PORTE, 1997; GALLOWAY et al., 2002), sendo portanto importante 

avaliar as atividades de ambas enzimas em estudos de monitoramento. A indução 

da CaE em outubro/09 em locais com concentração relativamente baixa de mercúrio 

(Rio Novo do Príncipe, Cais do Bacalhoeiro e Ílhavo) pode estar relacionada a outros 

contaminantes presentes nesses locais, uma vez que essa enzima também participa 

da detoxificação de fármacos, pesticidas e hidrocarbonetos (WHEELOCK et al., 

2008). Por outro lado, organofosforados e carbamatos podem também inibir esta 

enzima assim como acontece em outras esterases, mas de forma contrária ao que 

ocorre nas ChEs, essa inibição pode ser  reversível com reestabelecimento da 

atividade enzimática em dias ou semanas. 

A atividade das enzimas antioxidantes em tecidos de bivalves tem sido 

amplamente mensurada em brânquias e glândula digestiva que são órgãos 

responsáveis pela metabolismo e excreção (AHMAD et al., 2011; BEBIANNO; 
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BARREIRA, 2009; KOPECKA et al., 2006; MARIA; SANTOS; BEBIANNO, 2009; 

VERLECAR; JENA; CHAINY, 2007). As atividades enzimáticas da catalase (manto), 

glutationa-S-transferase (glândula digestiva) e peroxidação lipídica (brânquias) nos 

berbigões coletados na Ria de Aveiro, nas quatro campanhas realizadas estão 

apresentados na Figura II-9. 

De forma geral o efeito observado foi de inibição da CAT, com menor 

atividade em janeiro/10 no Bico do Laranjo (69,31 ± 12,06 U/mg de proteína) , sendo 

a única exceção de indução nos organismos coletados em Ílhavo com 164,9 ± 58,12 

U/mg de proteína (abril/10) (Figura II-9a). O contrário aconteceu para GST, onde 

houve clara indução, principalmente nos berbigões coletados no Bico do Laranjo 

com atividade 2,8, 1,7 e 2,8 vezes superior aos da Barra, em outubro/10, janeiro/11 

e abril/11 respectivamente (Figura II-9b). Um aumento significativo da peroxidação 

lipídica foi observado apenas em uma das campanhas (outubro/09) no Bico do 

Laranjo com 98,72 ± 17,5 nmol TBARS/min/mg tecido (Figura II-9c). Os demais 

resultados que apresentaram diferença significativa em relação ao local de 

referência apresentaram valores inferiores (janeiro/10), contudo esse resultado pode 

ter sido devido a um aumento na LPO dos organismos da Barra na campanha de 

janeiro/10 (83,58  ± 23,52 nmol TBARS/min/mg tecido). 

Apesar da maioria dos trabalhos evidenciarem um aumento na atividade 

da catalase em resposta a diversos tipos de contaminantes (BEBIANNO; BARREIRA, 

2009; VERLECAR; JENA; CHAINY, 2007), o presente trabalhou identificou o 

contrário, sugerindo que a contaminação, devido principalmente ao Hg, possa levar 

a inibição desta enzima. Zhang et al. (2010) obtiveram inibição da CAT em bivalves 

(Chlamys farreri) expostos à concentrações consideradas ambientalmente 

relevantes de chumbo (1,63 µg/L) e mercúrio (4,85 µg/L).  

Por outro lado, o pronunciado aumento da GST, principalmente nos 

animais do Bico do Laranjo, comprovam claramente que essa enzima está 

relacionada a função de detoxificação de metais. Ahmad et al. (2011) ao estudarem 

as respostas antioxidantes no bivalve Scrobicularia plana coletados em locais com 

diversos níveis de contaminação por Hg na Ria de Aveiro, observaram que as 

respostas enzimáticas (CAT e GST) podem ser dependentes do tipo de tecido 
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avaliado, sendo que a glândula digestiva dos organismos provindos do local mais 

contaminado (Laranjo) mostrou ter tais enzimas inibidas, enquanto que as brânquias 

tiveram resposta contrária, ou seja, houve indução. Tal fato pode estar relacionado 

com a rota de exposição de cada órgão, sendo que as brânquias tem um contato 

mais direto com o meio circundante, e a glândula digestiva com um contato mais 

dependente da ingestão de partículas.  

 Bergayou  et al. (2009) ao estudarem as respostas antioxidantes de S. 

plana e C. edule em locais próximos a descargas de esgotos domésticos e 

industriais no estuário Oued Souss, Marrocos evidenciaram um aumento de CAT e 

LPO durante o funcionamento do emissários, e posterior redução depois do 

encerramento das atividades de descargas. A ocorrência de peroxidação lipídica 

mesmo em presença de quantidades elevadas de CAT, evidenciam que o efeito 

antioxidante preventivo dessa enzima não foi suficiente, uma vez que ainda foi 

identificado dano à membrana celular, revelado pelo aumento da LPO. No presente 

trabalho, houve aumento da LPO apenas no Bico do Laranjo (outubro/09), 

mostrando que as defesas antioxidantes (CAT, que estava inibida, e GST induzida) 

podem não ter sido eficientes na prevenção do dano. Contudo é importante observar 

que esses três biomarcadores foram avaliados em tecidos diferentes, sendo portanto, 

difícil a associação entre suas atividades e funções. 

Os resultados do índice de condição dos berbigões coletados na Ria de 

Aveiro, nas quatro campanhas realizadas estão apresentados na Figura II-10.  

De forma geral, os berbigões coletados no Bico do Laranjo e Ílhavo 

apresentaram as piores condições de saúde quando comparados com os 

organismos da Barra, enquanto o Cais do Bacalhoeiro (outubro/10)  e Rio Novo do 

Príncipe (abril/11) apresentaram IC inferiores em uma única campanha (Figura II-10). 

Segundo Navarro et al. (1997) o crescimento de organismos filtradores 

pode estar relacionado à variações na temperatura no ambiente, uma vez que em 

períodos mais frios há menor disponibilidade de fitoplâncton na coluna d’água. 

Esses autores ainda sugerem a análise da taxa de assimilação de alimento, que 

pode ser dada pela taxa de filtração como uma análise complementar ao índice de 
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condição, para dessa forma compreender melhor a distribuição da energia absorvida, 

e se essa energia foi destinada ao crescimento ou a outros processos fisiológicos. 

 

 

Figura II-9 – Atividade enzimática da catalase (CAT), da glutationa-S-transferase 
(GST) e a peroxidação lipídica (LPO) em Cerastoderma edule coletados em diversos 
locais da Ria de Aveiro em quatro campanhas.* significantemente diferente do local 
de referência, Barra (Teste de Dunett, p <0,05). 
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Figura II-10 – Índice de condição (IC) em Cerastoderma edule coletados em diversos 

locais da Ria de Aveiro em quatro campanhas.* significantemente diferente do local 

de referência, Barra (Teste de Dunett, p <0,05). 

 

II.4.2.4 Análise integrada dos dados 

 

Os dados de correlação dos biomarcadores para cada campanha estão 

apresentados nas Tabelas II – 4, 6, 8 e 10. As variáveis que obtiveram correlação 

significante foram retiradas da análise fatorial apresentada nas Tabelas II – 5, 7, 9, 

11 e Figuras II – 11 a 14. 

Na campanha de outubro/09, houve correlação positiva entre ChE, GST e 

Hg presente no sedimento e no berbigão (Tabela II-4). Tal fato corrobora a relação 

da indução da ChE em C. edule na detoxificação do Hg, discutida anteriormente. As 

variáveis CaE, CAT, GST, LPO e IC explicaram 88,37% dos dados obtidos, sendo 

que inibição de CaE e CAT e indução de GST relacionadas ao fator 1 (49,23%), e o 

aumento da LPO e diminuição do IC associados ao fator 2 (39,14%) (Tabela II-5). A 

Figura II-11 mostra claramente o isolamento do Bico do Laranjo, bastante 

influenciado pela GST, Hg e ChE, e a tendência de formação de outros dois grupos, 

Barra e São Jacinto, com certa aproximação do Rio Novo do Príncipe que se 

diferenciam de Ílhavo e Cais do Bacalhoeiro, principalmente pelo fator 2 (LPO e IC).  

Alterações nos biomarcadores em outras espécies coletadas na ria de 

Aveiro, também apontam o Bico do Laranjo como um dos locais mais impactados. 
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OLIVEIRA et al. (2009a) identificaram a indução de enzimas antioxidantes em fígado 

de peixe (Liza aurata) como uma resposta adaptativa a contaminação por mercúrio, 

tanto na região do Laranjo quanto no Rio Novo do Príncipe. Ainda neste local foram 

identificadas alterações na integridade do DNA, sugerindo que as defesas 

antioxidantes não foram suficiente para prevenir o dano genotóxico. Tais resultados 

foram associados a pro-oxidantes lançados nos efluentes da fábrica de celulose 

situada na região. Ainda nesse trabalho, a Barra mostrou ser um dos locais menos 

impactado, não apresentando alterações significantes nas respostas antioxidantes e 

genotóxicas. 

Em janeiro/10, houve novamente correlação positiva entre o conteúdo de 

Hg no sedimento e no berbigão, e com a ChE. Por outro lado foi observada uma 

correlação negativa com a CAT e IC, evidenciando o efeito negativo do Hg nessas 

variáveis (Tabela II-4). Tal correlação sugere ainda que no processo de 

detoxificação do Hg há um gasto energético exacerbado, revelado pelo baixo IC no 

Bico do Laranjo (Figura II-10). As variáveis estudadas explicaram 79,15% dos dados, 

sendo o fator 1 (47,38%) associado a CaE, CAT e IC com a ChE correlacionados 

negativamente, e o fator 2 (31,37%) relacionado a GST e LPO correlacionados 

negativamente (Tabela II-5). Observando a dispersão dos escores é possível 

identificar o Bico do Laranjo é claramente diferenciado dos demais pelo fator 1 (CaE, 

CAT, IC, ChE e Hg), enquanto que os demais locais, São Jacinto, Rio Novo do 

Príncipe, Cais do bacalhoeiro são diferenciados pelo fator 2 (GST e LPO) da Barra e 

Ílhavo (Figura II-12).  

Considerando verdadeira a participação da ChE de C. edule na 

detoxificação de Hg, é possível que a indução dessa enzima seja uma opção nos 

mecanismos de defesa do berbigão, como observado na coleta anterior, passando a 

ser inibida sob condições mais severas, de baixa temperatura, concentração de sais, 

e disponibilidade de alimento, que levam a um consumo maior das reservas 

energéticas, biodisponibilizando Hg concentrado nos tecidos. Frasco et al. (2007) 

concluíram que de forma geral as ChEs de diversas espécies são inibidas por Hg, 

contudo o mecanismo de inibição pode variar a partir de determinados sítios de 

ligação na estrutura da enzima, podendo então ser inibida em concentrações 

menores (micromolar) ou maiores (milimolar) de Hg.!  



!*#

 

II. BIOMARCADORES EM CERASTODERMA EDULE NA AVALIAÇÃO DA 
CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO NA RIA DE AVEIRO, PORTUGAL!

 

 

 

Tabela II-4 – Matriz de correlação do biomarcadores em Cerastoderma edule e 
conteúdo de mercúrio em sedimento e nos tecidos de berbigões coletados na Ria de 
Aveiro, Portugal em Outubro/09. Correlações em negrito são significativos para p< 
0,05.  

 

 

 

Tabela II-5 – Cargas dos fatores (extração por componentes principais com rotação 
varimax) das variáveis de Outubro/09 em dois fatores. Cargas marcadas em negrito 
> 0,70. 

 

 

 

 

 

 

 

ChE CaE CAT GST LPO IC Hg Sed Hg Berb

ChE 1,00

CaE -0,55 1,00

CAT -0,38 0,59 1,00

GST 0,93 -0,72 -0,65 1,00

LPO 0,79 0,03 -0,11 0,63 1,00

IC -0,50 -0,23 -0,35 -0,32 -0,76 1,00

Hg Sed 0,86 -0,42 -0,69 0,87 0,73 -0,23 1,00

Hg Berb 0,92 -0,62 -0,65 0,98 0,73 -0,37 0,90 1,00

Variáveis

Fator 1 Fator 2

CaE -0,89 0,09

CAT -0,89 0,11

GST 0,83 0,55

LPO 0,16 0,94

IC 0,24 -0,93

Autovalores 2,46 1,96

% Variância acumulada 49,23 88,37
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Figura II-11 - Gráfico de dispersão dos escores (Fator 1 e Fator 2)  dos seis locais de 
coleta na Ria de Aveiro, Portugal, obtidos a partir da análise fatorial - PCA dos dados 
de Outubro/09. BL- Bico do Laranjo; BA- Barra; SJ- São Jacinto; RP- Rio Novo do 
Príncipe; CB- Cais do Bacalhoeiro; IL- Canal de Ílhavo. 

 

  



*"#

 

II. BIOMARCADORES EM CERASTODERMA EDULE NA AVALIAÇÃO DA 
CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO NA RIA DE AVEIRO, PORTUGAL!

 

 

 

Tabela II-6 – Matriz de correlação do biomarcadores em Cerastoderma edule e 
conteúdo de mercúrio em sedimento e nos tecidos de berbigões coletados na Ria de 
Aveiro, Portugal em Janeiro/10. Correlações em negrito são significativos para p< 
0,05.  

 

 

 

Tabela II-7 – Cargas dos fatores (extração por componentes principais com rotação 
varimax) das variáveis de Janeiro/10 em dois fatores. Cargas marcadas em negrito > 
0,70. 

 

 

 

 

 

ChE CaE CAT GST LPO IC Hg Sed Hg Berb

ChE 1,00

CaE -0,38 1,00

CAT -0,60 0,41 1,00

GST 0,23 0,21 -0,56 1,00

LPO 0,16 -0,19 0,42 -0,66 1,00

IC -0,62 0,62 0,72 -0,31 -0,21 1,00

Hg Sed 0,83 -0,52 -0,90 0,50 -0,10 -0,88 1,00

Hg Berb 0,82 -0,48 -0,91 0,51 -0,09 -0,88 1,00 1,00

Variáveis

Fator 1 Fator 2

ChE 0,80 -0,08

CaE -0,75 -0,29

CAT -0,75 0,58

GST 0,18 -0,91

LPO 0,19 0,89

IC -0,93 0,07

Autovalores 2,84 1,90

% Variância acumulada 47,38 79,15
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Figura II-12 - Gráfico de dispersão dos escores (Fator 1 e Fator 2)  dos seis locais de 
coleta na Ria de Aveiro, Portugal, obtidos a partir da análise fatorial - PCA dos dados 
de Janeiro/10. BL- Bico do Laranjo; BA- Barra; SJ- São Jacinto; RP- Rio Novo do 
Príncipe; CB- Cais do Bacalhoeiro; IL- Canal de Ílhavo. 
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Em abril/10, apenas a GST apresentou correlação significante com a 

contaminação por Hg (Tabela II-8). No fator 1 (50,8%) a ChE e CaE apresentaram 

correlação positiva entre si, e negativa com a GST enquanto que a indução da CAT 

foi mais associado ao fator 2 (26,95%) (Tabela-9). Nessa campanha, além do Bico 

do Laranjo, Ílhavo também apresentou dados que o diferenciam dos demais locais 

de coleta, sendo que esses dois locais estão relacionados inversamente quanto ao 

fator 2 (CAT) (Figura II-13). É importante salientar que nesse período do ano, os 

organismos iniciam o período de desova e juntamente com o aumento de 

temperatura e salinidade da água., podem ter influenciado as respostas dos 

biomarcadores,  

Verlecar, Jena e Chainy (2007) observaram que tanto Hg quanto 

temperatura, isoladamente ou em combinação, aumentam a estresse oxidativo em 

brânquias e glândula digestiva de Perna viridis. O aumento das respostas 

antioxidantes é encontrado principalmente após exposição à altas temperaturas 

sugerindo que mecanismos fisiológicos sejam ativados a partir do aumento da 

temperatura. O aumento da salinidade, associado a contaminação por 

hidrocarbonetos, também pode levar a um aumento na atividade de enzimas 

antioxidantes, como a GST, e a peroxidação de lipídios (ZANETTE et al., 2011) . 

Em junho/10, diferentemente dos resultados obtidos nas outras 

campanhas, não houve correlação entre o Hg presente no sedimento e no berbigão, 

provavelmente devido à mudanças na composição do sedimento superficial e 

acumulação do Hg pelos organismos, revelado pelos baixos teores desse metal 

(Tabela II-3). A baixa bioacumulação de Hg nos tecidos dos berbigões do Bico do 

Laranjo sugere que uma maior depuração tenha ocorrido entre as ultimas coletas. 

Mesmo apresentando os menores valores dentre todas as campanhas, o Hg 

acumulado nos tecidos do berbigão teve correlação positiva com a ChE e negativa 

com o IC, resultados já observados em outras campanhas. Por outro lado, pela 

primeira vez a CAT apresentou correlação positiva com a GST, e negativa com IC. 

Contudo não houve alteração significativa na GST entre os diversos locais de coleta, 

e na CAT apenas Cais do Bacalhoeiro mostrou inibição significativa (Figura II-9). 

Nessa campanha as variáveis explicaram somente 71,71% dos dados obtidos, 

sendo o fator 1 (37,83%) mais relacionado ChE e IC correlacionados negativamente, 
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e o fator 2 (33,88%) associado a GST e o Hg no sedimento (Tabela II-11). 

Novamente o Bico do Laranjo se destaca dos demais locais de coleta (Figura II-14).  
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Tabela II-8 - Matriz de correlação do biomarcadores em Cerastoderma edule e 
conteúdo de mercúrio em sedimento e nos tecidos de berbigões coletados na Ria de 
Aveiro, Portugal em Abril/10. Correlações em negrito são significativos para p< 0,05.  

 

 

 

Tabela II-9 – Cargas dos fatores (extração por componentes principais com rotação 
varimax) das variáveis de Abril/10 em dois fatores. Cargas marcadas em negrito > 
0,70. 

 

 

 

 

 

 

 

ChE CaE CAT GST LPO IC Hg Sed Hg Berb

ChE 1,00

CaE 0,73 1,00

CAT -0,34 -0,12 1,00

GST -0,57 -0,69 -0,34 1,00

LPO -0,44 -0,46 0,05 -0,03 1,00

IC 0,94 0,82 -0,40 -0,49 -0,62 1,00

Hg Sed -0,58 -0,68 -0,40 0,92 0,27 -0,59 1,00

Hg Berb -0,59 -0,66 -0,43 0,90 0,31 -0,59 1,00 1,00

Variáveis

Fator 1 Fator 2

ChE 0,91 0,19

CaE 0,93 -0,05

CAT -0,14 -0,86

GST -0,72 0,65

LPO -0,53 -0,38

Autovalores 2,52 1,35

% Variância acumulada 50,38 77,33
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Figura II-13 - Gráfico de dispersão dos escores (Fator 1 e Fator 2) dos seis locais de 
coleta na Ria de Aveiro, Portugal, obtidos a partir da análise fatorial - PCA dos dados 
de Abril/10. BL- Bico do Laranjo; BA- Barra; SJ- São Jacinto; RP- Rio Novo do 
Príncipe; CB- Cais do Bacalhoeiro; IL- Canal de Ílhavo. 
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Tabela II-10 – Matriz  de correlação do biomarcadores em Cerastoderma edule e 
conteúdo de mercúrio em sedimento e nos tecidos de berbigões coletados na Ria de 
Aveiro, Portugal em Junho/10. Correlações em negrito são significativos para p< 
0,05.  

 

 

 

Tabela II-11 – Cargas dos fatores (extração por componentes principais com rotação 
varimax) das variáveis de Junho/10 em dois fatores. Cargas marcadas em negrito > 
0,70. 

 

 

 

 

ChE CaE CAT GST LPO IC Hg Sed Hg Berb

ChE 1,00

CaE 0,11 1,00

CAT 0,20 -0,25 1,00

GST -0,35 -0,18 0,82 1,00

LPO 0,67 0,69 0,28 0,01 1,00

IC -0,47 0,27 -0,88 -0,57 -0,43 1,00

Hg Sed 0,40 -0,08 -0,59 -0,71 0,06 0,19 1,00

Hg Berb 0,84 0,08 0,55 0,09 0,77 -0,82 0,18 1,00

Variáveis

Fator 1 Fator 2

ChE 0,82 0,45

CaE -0,10 0,02

GST 0,18 -0,94

LPO 0,65 0,01

IC -0,88 0,41

Hg Sed 0,15 0,90

Autovalores 2,27 2,03

% Variância acumulada 37,83 71,71
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Figura II-14 - Gráfico de dispersão dos escores (Fator 1 e Fator 2) dos seis locais de 
coleta na Ria de Aveiro, Portugal, obtidos a partir da análise fatorial - PCA dos dados 
de Junho/10. BL- Bico do Laranjo; BA- Barra; SJ- São Jacinto; RP- Rio Novo do 
Príncipe; CB- Cais do Bacalhoeiro; IL- Canal de Ílhavo. 
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Poucos são os biomarcadores que podem ter sua resposta associada a 

um grupo de contaminantes, como por exemplo a inibição da AChE por 

organofosforados e carbamatos. De forma geral os biomarcadores podem 

apresentar respostas diferentes a diversos grupos de estressores, principalmente 

em condições experimentais não controladas, como nos estudos de campo, sendo 

de suma importância a integração dos dados obtidos, de forma a entender melhor a 

variação dessas respostas. 

A integração de todos os dados obtidos mostrou que a contaminação por 

Hg no sedimento e no berbigão apresentou correlação significativa, porém fraca, 

com GST (positiva), CAT e IC (negativa). A ChE, que na análise individual das 

campanhas mostrou ter grande correlação com a contaminação, na avaliação geral 

das campanhas apresentou correlação positiva com a CaE e negativa com a LPO 

(Tabela II-12). Tal fato reafirma a possível participação das colinesterases não 

específicas de C. edule nos processos de detoxificação e prevenção do dano a 

membranas lipídicas. A análise fatorial mostra que as variáveis estudadas explicam 

83,61% dos dados, através de 3 fatores, sendo o fator 1 (38,59%) associado a 

indução da GST e aumento do Hg no sedimento e berbigão, ressaltando o papel 

dessa enzima na detoxificação do mercúrio. O fator 2 (26,90%) associado as 

esterases (positivamente) e LPO (negativamente), e fator 3 (18,04%) associado CAT 

e IC negativamente associados (Tabela II-13).  

Analisando as Figura II-15, II-16 e II-17 podemos concluir que as 

alterações mais importantes para diferenciação do Bico do Laranjo dos demais 

locais estão relacionadas ao fator 1 e fator 2, ou seja GST, contaminação por Hg, 

ChE, CaE e LPO. Na Figura II-15 é possível perceber a formação de três grupos, 

sendo o grupo 1 formado pelo BL outubro/09 e janeiro/10 fortemente relacionados 

com o fator 1, o grupo 2 formado por todos os locais na campanha de abril/10 (com 

exceção BL) relacionados positivamente com o fator 1 e negativamente com o fator 

2. O Bico do Laranjo na campanha de abril/10 apresenta a mesma relação com o 

fator 1 já apresentada nas outras campanhas (GST e Hg), contudo apresenta a 

relação negativa com fator 2 como os demais locais nesse período (ChE, CaE e 

LPO). Isso denota que as mudanças ambientais e/ou reprodutivas também alteram 

as respostas dos biomarcadores. O grupo 3 é formado pelas demais campanhas e 
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locais de coleta que são influenciadas pelos fatores 1 e 2. Observando a Figura II-16 

é possível ver claramente que o que diferenciou BL-abril/10 era a ChE, CaE e LPO. 

Já a Figura II-17 mostra que os dados de CAT e IC (fator 2) são importantes na  

diferenciação dos dados obtidos na campanha de abril/10. 

Em suma, o Bico do Laranjo apresenta resultados diferenciados dos 

demais locais na ria de Aveiro principalmente devido a alterações na GST, ChE, 

CaE e LPO. O Hg presente nos tecidos e no sedimento foi altamente correlacionado 

com alterações no biomarcadores, contudo outras fatores parecem influenciar, 

principalmente em locais onde a contaminação por esse metal não é tão severa. É 

importante observar que os resultados não foram homogêneos entre as campanhas 

sugerindo que as mudanças sazonais podem influenciar nas respostas dos 

biomarcadores. 
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Tabela II-12 - Matriz  de correlação do biomarcadores em Cerastoderma edule e 
conteúdo de mercúrio em sedimento e nos tecidos de berbigões coletados na Ria de 
Aveiro, Portugal em todas as campanhas realizadas. Correlações em negrito são 
significativos para p< 0,05.  

 

 

Tabela II-13 – Cargas dos fatores (extração por componentes principais com rotação 
varimax) das variáveis de Junho/10 em dois fatores. Cargas marcadas em negrito > 
0,70. 

 

 

ChE CaE CAT GST LPO IC Hg Sed Hg Berb

ChE !"##

CaE !"## !"##

CAT #"#$ #"%& !"##

GST #"'' #"!& (#"!$ !"##

LPO $!"%& (#"') (#"#' (#"#& !"##

IC #"#* #"#$ (#"'$ (#"'+ (#"'+ !"##

Hg Sed #"!' (#"!* $!"%' !"'( #"%% $!"%' !"##

Hg Berb #"!) (#"!, $!"%( !"#) #"!' $!"&& !"*& !"##

Variáveis

Fator 1 Fator 2 Fator 3

ChE 0,24 0,86 0,02

CaE -0,05 0,84 0,25

CAT -0,38 0,17 0,86

GST 0,82 0,29 0,06

LPO 0,16 -0,73 0,28

IC -0,56 0,22 -0,74

Hg Sed 0,97 -0,11 -0,11

Hg Berb 0,97 -0,07 -0,06

Autovalores 3,87 2,16 1,45

% Variância acumulada 38,59 65,57 83,61
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Figura II-15 - Gráfico de dispersão dos escores (Fator 1 e Fator 2) dos seis locais de 
coleta na Ria de Aveiro, Portugal, obtidos a partir da análise fatorial - PCA dos dados 
de todas as campanhas realizadas. BL- Bico do Laranjo; BA- Barra; SJ- São 
Jacinto; RP- Rio Novo do Príncipe; CB- Cais do Bacalhoeiro; IL- Canal de Ílhavo. 
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Figura II-16 – Gráfico de dispersão dos escores (Fator 1 e Fator 3) dos seis locais de 
coleta na Ria de Aveiro, Portugal, obtidos a partir da análise fatorial - PCA dos dados 
de todas as campanhas realizadas. BL- Bico do Laranjo; BA- Barra; SJ- São 
Jacinto; RP- Rio Novo do Príncipe; CB- Cais do Bacalhoeiro; IL- Canal de Ílhavo. 
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Figura II-17 – Gráfico de dispersão dos escores (Fator 2 e Fator 3) dos seis locais de 
coleta na Ria de Aveiro, Portugal, obtidos a partir da análise fatorial - PCA dos dados 
de todas as campanhas realizadas. BL- Bico do Laranjo; BA- Barra; SJ- São 
Jacinto; RP- Rio Novo do Príncipe; CB- Cais do Bacalhoeiro; IL- Canal de Ílhavo. 
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II.4.3 PARÂMETROS FISIOLÓGICOS EM CERASTODERMA EDULE COLETADOS 

NA RIA DE AVEIRO 

 

Nessa etapa dos trabalhos realizados na ria de Aveiro, parâmetros 

fisiológicos (consumo de oxigênio, taxa de depuração, tempo de sobrevivência a 

exposição ao ar, conteúdo energético total e índice de condição) foram analisados 

em berbigões coletados em junho de 2010, nos mesmos locais de coleta descritos 

no item 3.1. 

Apesar da pequena variação observada no tamanho dos berbigões 

coletados (26 ± 1,43 mm, CV = 5,52% n = 59), o peso seco dos organismos 

apresentou grande variação (195,5 ± 58,4 mg, CV = 29,9% n = 59). Berbigões 

coletados no Bico do Laranjo, o local mais contaminado por Hg (Tabela II-3,), 

apresentaram o menor peso (123,2 ± 40,1 mg), seguido de Ílhavo (148,1 ± 17,0 mg), 

Rio Novo do Príncipe (189,4 ± 24,7 mg), Cais do Bacalhoeiro (206,0 ± 31,1 mg), São 

Jacinto (222,0 ± 26,7 mg) e, finalmente como o maior peso, o local de referência, 

Barra (278,7 ± 34,1 mg). De fato, as causas que podem levar um organismo a um 

estresse fisiológico podem estar relacionados a contaminação local que têm 

mostrado afetar mais o crescimento dos tecidos (ganho de peso) do que o 

crescimento da concha de bivalves (GOSLING, 2003). 

Na análise do consumo de oxigênio foi possível observar que houve 

menor consumo dos organismos coletados na Barra (1,20 ± 0,20 µg O2.mg org-1.h-1), 

quando comparado aos organismos de todos os outros locais de amostragem que 

não diferiram entre si apresentando um consumo por volta de 1,7 µg O2.mg org-1.h-1 

(Figura II-18). 
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Figura II-18. Consumo de oxigênio de Cerastoderma edule coletados na Ria de 
Aveiro, Portugal. BL-Bico do Laranjo; BA-Barra; SJ-São Jacinto; RP-Rio Novo do 
Príncipe; CB-Cais do Bacalhoeiro, IL-Canal de Ílhavo. Todos os resultados estão 
expressos pela média ± desvio padrão (n = 10); * significativamente diferente do 
local de referência, Barra (teste de Dunnett, p <0,05). 

 

A taxa de respiração dada pelo consumo de oxigênio tem sido um 

parâmetro bastante utilizado em uma variedade de espécies de invertebrados 

dulcícolas e marinhos, no intuito de indicar possíveis efeitos de contaminantes sobre 

o metabolismo do organismo (PESTANA et al., 2009, 2010; WILLOWS, 1994). No 

entanto, Wang et al. (2005) demostraram que a taxa de respiração é um parâmetro 

menos sensível do que outras respostas fisiológicas, tais como taxa de depuração, 

taxa de eficiência de absorção de alimento, scope for growth, crescimento e peso. 

Por outro lado, Resgalla et al. (2009) consideram baixas taxas de respiração como 

uma indicação de animais expostos a um ambiente menos impactado. A partir disso 

é possível supor que os dados de consumo de oxigênio obtidos para a Ria de Aveiro 

indicam que a Barra é o local menos impactado. 

Já na avaliação da taxa de depuração, os animais do Bico do Laranjo 

mostraram a maior taxa (6,3 ± 2,6 L.h-1.g-1), enquanto os resultados de todos os 

outros locais não mostraram diferenças estatisticamente significantes em 

comparação com a taxa medida em organismos coletados no local de referência, 

Barra (3,4 ± 0,7 L.h-1.g-1) (Figura II-19). O peso dos animais utilizados para medir 

taxa de depuração mostrou o mesmo padrão encontrado para os animais utilizados 
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no consumo de oxigênio, variando entre 85,72 ± 10,3 mg e 276,4 ± 27,2 mg (Bico do 

Laranjo <Ílhavo <Rio Novo do Príncipe Cais <do Bacalhoeiro <São Jacinto <Barra). 

O aumento da taxa de depuração foi relacionado com contaminação por 

metais após a exposição, em laboratório, de mexilhões Perna perna a  

concentrações sub-letais de chumbo (PESSATTI et al., 2002). Esse aumento na 

depuração foi relacionado a uma diminuição na eficiência de assimilação de 

alimentos causando, portanto, uma mudança compensatória devido ao déficit de 

energia, de forma a intensificar o fluxo de água para capturar mais alimento. Em 

termos energéticos os organismos do Bico do Laranjo não demonstraram estar  com 

um bom estado de saúde (ver a seguir), fato que também pode estar relacionado 

com mecanismos de detoxificação e antioxidantes (PESSATTI et al., 2002; 

VERLECAR; JENA; CHAINY, 2007). 

 

 

Figura II-19. . Taxa de depuração de Cerastoderma edule na Ria de Aveiro, Portugal. 
BL-Bico do Laranjo; BA-Barra; SJ-São Jacinto; RP-Rio Novo do Príncipe; CB-Cais 
do Bacalhoeiro, IL-Canal de Ílhavo Todos os resultados estão expressos pela média 
± desvio padrão (n = 5); * significativamente diferente do local de referência, Barra 
(teste de Dunnett, p <0,05). 

 

Quanto a sobrevivência à exposição ao ar, os animais do Bico do Laranjo 

suportaram mais tempo a condição anóxica, com um Tempo Letal médio a 50% dos 

organismos (TL50) de 5,75 ± 0,02 dias, enquanto que os animais da Barra e São 
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Jacinto tiveram TL50 de 3,53 ± 0,01 e 3,66 ± 0,02 dias, respectivamente; Ílhavo, Cais 

do Bacalhoeiro e Rio Novo do Príncipe apresentaram TL50 de 3,80 ± 0,01, 3,51 ± 

0,01 e 3,49 ± 0,01 dias, respectivamente (Figura II-20).  

Estes resultados sugerem que os animais do Bico do Laranjo são mais 

adaptados às condições anóxicas do que os animais dos outros locais de 

amostragem. A principal consequência para os organismos, num aumento da 

resistência à condições anóxicas é uma diminuição no metabolismo, e consequente 

perda de energia, já que mesmo economizando energia não existem formas de 

repor o estoque energético. Ainda nesse sentido, animais sob condições de estresse 

podem realocar a energia para processos de desintoxicação ou mecanismos 

adaptativos (GOSLING, 2003).  

 

 

Figura II-20. Sobrevivência ao ar de Cerastoderma edule coletados na Ria de Aveiro, 
Portugal. BL-Bico do Laranjo; BA-Barra; SJ-São Jacinto; RP-Rio Novo do Príncipe; 
CB-Cais do Bacalhoeiro, IL-Canal de Ílhavo Todos os resultados estão expressos 
em porcentagem de sobrevivência à exposição aérea (n = 21). 

 

Ivanina et al. (2010) mostraram que ostras, Crassosstrea virginica, 

expostas ao cobre apresentaram distúrbios energéticos com rápida depleção de 

ATP, sendo a alteração do conteúdo energético altamente relacionada ao 

desempenho das funções vitais e sobrevivência de organismos. 



+*#

 

II. BIOMARCADORES EM CERASTODERMA EDULE NA AVALIAÇÃO DA 
CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO NA RIA DE AVEIRO, PORTUGAL!

 

 

O estado de saúde dos organismos analisados através do índice de 

condição (IC) mostrou que os berbigões coletados no Bico do Laranjo (51,9 ± 

10,6%) e Ílhavo (54,7 ± 6,6%) tiveram seu crescimento afetado quando comparado 

com o local de referência Barra (65,5 ± 8,0%) (Figura II-21a). Estes resultados 

podem indicar que tais organismos estão sob condições de estresse, que pode ser 

devido tanto a fatores naturais (baixo fornecimento de alimentos), como também a 

fatores antropogênicos (poluentes), sendo que ambos podem alterar o equilíbrio 

energético.  

De fato, os resultados obtidos nesse estudo também mostraram que o 

conteúdo energético dos berbigões do Bico do Laranjo (850 ± 247,2 mJ.mg org-1) foi 

cerca de três vezes inferior à do conteúdo energético de organismos coletados na 

Barra (3045 ± 443,4 mJ.mg org-1) (Figura II-21b). Houve também uma diminuição 

evidente do conteúdo energético dos berbigões coletados em Ílhavo (2323 ± 319,8 

mJ.mg org-1), embora essa diferença não tenha sido estatisticamente significante do 

local de referência. O balanço energético é modulado por diferenças entre a energia 

absorvida e o consumo metabólico e, portanto, a energia só é destinada ao 

crescimento e à reprodução quando a quantidade absorvida é maior do que as 

perdas (GOSLING, 2003).  

Nicholson (1999) utilizou análises do índice de condição no mexilhão 

Perna viridis para monitorar locais contaminados em Hong Kong, China, e observou 

baixos índices em locais contaminados quando comparados com o local de 

referência. Alterações no balanço energético e índice de condição nem sempre são 

representativos de estresse antropogênico, uma vez que também podem variar com 

as estações do ano e o período reprodutivo. Entretanto, para os berbigões coletados 

na ria de Aveiro, baixos índices de condição foram relacionados a contaminação por 

mercúrio em diferente períodos do ano (ver etapa anterior). 
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Figura II-21. Índice de condição (n = 10) (a) e conteúdo de energia total (n = 5) (b) 
em Cerastoderma edule coletados na Ria de Aveiro, Portugal. BL-Bico do Laranjo; 
BA-Barra; SJ-São Jacinto; RP-Rio Novo do Príncipe; CB-Cais do Bacalhoeiro, IL-
Canal de Ílhavo. Todos os resultados estão expressos pela média ± desvio padrão; * 
significativamente diferente do local de referência, Barra (teste de Dunnett, p <0,05). 

 

Parâmetros ecotoxicológicos com base no conteúdo energético, taxas de 

alimentação e de respiração têm sido empregados para avaliar os efeitos sub-letais 

de diferentes tipos de contaminantes, incluindo metais (DE COEN; JANSSEN, 2003; 

MALTBY, 1994). Alterações nessas respostas individuais podem ter consequências 

importantes para crescimento, reprodução e sobrevivência, que por sua vez, podem 

propagar os efeitos de contaminantes através de níveis maiores de organização 

biológica (MALTBY, 1994). 
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O mercúrio presente nos tecidos dos berbigões apresentou correlação 

negativa com o conteúdo energético, e positiva com a taxa de depuração e a 

sobrevivência ao ar. Já este último apresentou correlação com a taxa de depuração 

(positiva) e com conteúdo energético (negativa) (Tabela II-14).  

 

Tabela II-14 – Matriz de correlação do parâmetros fisiológicos em Cerastoderma 
edule e conteúdo de mercúrio em sedimento e nos tecidos de berbigões coletados 
na Ria de Aveiro, Portugal em Junho/10. Correlações em negrito são significativos 
para p< 0,01. 

 

 

Devido a forte correlação apresentada, o mercúrio presente nos berbigões e o 

conteúdo de energia não foram utilizados para análise fatorial-PCA. Todos as outras 

variáveis e o mercúrio no sedimento foram integradas, e explicaram 84,01% do total 

das variâncias (Tabela II-15). O fator principal (F1) contribuiu para 52,66% das 

variância, mostrando uma clara correlação positiva entre a taxa de depuração, 

sobrevivência ao ar, e correlação negativa com o índice de condição. O fator 2 (F2) 

apresentou 31,36%, estando relacionado principalmente com consumo de oxigênio e 

o mercúrio no sedimento.  

De outra forma, quando levada em consideração a associação dos casos, ou 

seja, os locais estudados, e as variáveis, é possível distinguir quatro grupos: sendo 

um para o local menos impactado Barra; locais com impacto intermediário Cais do 

Bacalhoeiro e Rio Novo do Príncipe; São Jacinto e Ílhavo; e por fim o local mais 

impactado Bico do Laranjo. 

Consumo Taxa de Conteúdo Sobrevivência Índice de Hg Hg

 de oxigênio depuração  energia total  ao ar  condição  Berbigão  Sedimento

Consumo de oxigênio 1,00

Taxa de depuração 0,11 1,00

Conteúdo energia total -0,33 -0,91 1,00

Sobrevivência ao ar 0,29 0,94 -0,97 1,00

Índice de condição -0,16 -0,73 0,87 -0,75 1,00

Hg Berbigão 0,33 0,93 -0,99 0,99 -0,81 1,00

Hg Sedimento 0,52 -0,06 -0,15 0,16 0,13 0,17 1,00
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Tabela II-15 – Cargas dos fatores (extração por componentes principais com rotação 
varimax) das variáveis fisiológicas e químicas em dois fatores. Cargas marcadas em 
negritos > 0,70. 

 

 

 

 

Figura II-22 – Representação gráfidos seis locais de coleta na Ria de Aveiro, 
Portugal, obtidos a partir da análise fatorial - PCA dos parâmetros químicos e 
fisiológicos. BL- Bico do Laranjo; BA- Barra; SJ- São Jacinto; RP- Rio Novo do 
Príncipe; CB- Cais do Bacalhoeiro; IL- Canal de Ílhavo.  

Fator 1 Fator 2

Consumo de oxigênio -0,17 0,85

Taxa de depuração -0,96 -0,01

Sobrevivência ao ar -0,95 0,22

Índice de condição 0,89 0,05

Hg Sedimento 0,08 0,89

Autovalores 2,63 1,57

Variância total(%) 52,66 31,36
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Esses resultados estão de acordo com outros estudos realizados na ria de 

Aveiro, que apontaram a região do Laranjo como a mais impactada, seguida de 

outras áreas mais internas da ria, o canal de Ílhavo e Rio Novo do Príncipe (ABREU 

et al., 2000; CASTRO et al., 2006; COELHO et al., 2007; OLIVEIRA, et al., 2009a). 

Finalmente, os resultados dessa etapa de estudo sugerem que os altos níveis 

de contaminação por mercúrio, principalmente no Bico do Laranjo e em Ílhavo, 

podem gerar estresse fisiológico principalmente relacionado a capacidade de 

sobrevivência ao ar, mecanismos de depuração, conteúdo energético e por 

consequência, o índice de condição. Estas respostas fisiológicas podem ser 

facilmente usadas como mais uma ferramenta na avaliação de qualidade ambiental, 

em organismos sentinelas como os berbigões. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Após a análise dos principais resultados obtidos nas três etapas de estudos 

envolvendo o berbigão Cerastoderma edule, coletados na ria de Aveiro, Portugal, é 

possível concluir: 

Etapa 1 – Quanto a caracterização das esterases: 

! As esterases presentes em C. edule são colinesterases não-específicas 

que clivam preferencialmente propioniltiocolina (5 mM), e a 

carboxilesterase que apresenta boa atividade enzimática com o 

substrato fenil tioacetato (5 mM). Para trabalhos futuros utilizando essas 

enzimas como biomarcadores, é sugerido o uso do músculo adutor 

(ChE) e glândula digestiva (CaE). 

Etapa 2 – Quanto a variação espacial dos biomarcadores: 

! O conteúdo de mercúrio total presente nos tecidos dos berbigões 

refletem melhor a contaminação na ria de Aveiro, do que a quantificação 

no sedimento. 

! Os locais mais contaminados por mercúrio na ria de Aveiro foram: Bico 

do Laranjo, Íhavo, Rio Novo do Príncipe, Cais do Bacalhoeiro, São 

Jacinto e Barra com menor contaminação, podendo ser utilizada como 

local de referência para estudos ecotoxicológicos. 

! O Bico do Laranjo apresentou as alterações dos biomarcadores mais 

significativas dentre os 6 locais estudados, principalmente nas 

campanhas de outubro/09 e janeiro/10. A campanha de abril/10 mostrou 

ter resultados diferenciados das demais campanhas para todos os 

locais de coleta, provavelmente devido ao período reprodutivo 

associado às mudanças de temperatura e salinidade. 

Etapa 3 – Quanto as respostas fisiológicas: 

! Os parâmetros que avaliam as condições fisiológicas em C. edule, tais 

como sobrevivência ao ar, taxa de depuração, conteúdo energético e 
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índice de condição, podem ser facilmente utilizados para monitorar 

contaminação por mercúrio em estudos de campo.  

 

Por fim, os resultados desses estudos indicam que o berbigão C. edule 

pode ser utilizado como organismo sentinela em estudos de monitoramento da 

qualidade ambiental na ria de Aveiro, uma vez que está presente em boa quantidade, 

e também ao longo de todo o ano em diversos locais ao longo da ria. Além disso 

biomarcadores bioquímicos e fisiológicos podem ser aplicados como uma 

ferramenta complementar as análises químicas, fatores abióticos e bióticos. É 

importante que novos estudos sejam realizados a fim de caracterizar melhor função 

biológica e sensibilidade a diversos estressores. 
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III. RESPOSTAS BIOLÓGICAS AO IMPACTO ANTRÓPICO NO ESTUÁRIO DO 

RIO CEARÁ: BIOMARCADORES EM OSTRAS DO MANGUE 

 

III.1 INTRODUÇÃO 

 

O estado do Ceará apresenta uma população de 8.448.055 pessoas 

sendo boa parte da população está concentrada na capital Fortaleza 

(2.447.409)(IPECE 2010). A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) é composta 

por 15 municípios (Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, 

Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajús, Pacatuba, 

Pindoretama e São Gonçalo do Amarante), sendo 5 municípios localizados na região 

litorânea (Figura III-1). A economia pesqueira é predominante na região litorânea do 

Ceará, totalizando 20.537,8 toneladas de pescado estuarino e marinho, no ano de 

2008 (INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, 

2010), sendo os municípios da RMF responsáveis por 15% desse valor. Associados 

a essa atividade estão mais de 7500 pescadores registrados na Z-08 que 

compreende os municípios da RMF (SECRETARIA DA PESCA E AGRICULTURA, 

2011).  
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Figura III-1 – Mapa da Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará, Brasil. Fonte: 
(IPECE 2010). 

 

A bacia do Rio Ceará, juntamente com as bacias dos rios Cocó e Pacoti 

compõem as principais unidades hidrológicas da RMF (Figura III-2). O rio Ceará tem 

sua nascente na serra de Maranguape, passando ainda pelas cidades de Caucaia e 

Fortaleza seguindo na direção NO-NE por cerca de 60 km até a foz, que está 

situada no bairro Barra do Ceará limítrofe entre Fortaleza (leste) e Caucaia (oeste), 

formando assim uma área total de 568,73 km2 (SUPERINTÊNDENCIA ESTADUAL 

DO MEIO AMBIENTE, 2003). 
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Figura III-2 – Mapa das bacias hidrográficas da Região Metropolitana de Fortaleza . 
Fonte: http://atlas.srh.ce.gov.br/ acesso em 24 de janeiro de 2012. 

 

O estuário do rio Ceará, por sua vez, abrange uma área de 

aproximadamente 500 hectares de manguezal, compondo um ecossistema litorâneo 

com presença de terrenos baixos sujeitos à ação das marés, principalmente durante 

os períodos de estiagem, quando a mistura das águas chegam até 8 Km no interior 

do estuário. Em termos hidrológicos é o segundo rio com maior volume de águas, 

possuindo uma vazão média de 1 e 9 m3.s-1 no período seco e chuvoso , 

respectivamente (BRANDÃO, 1998). O Rio Maranguape, conhecido como 

Maranguapinho, é um dos principais afluentes do Rio Ceará entrando em 

confluência, com este, na região do estuário, cerca de 5 km da foz. 

Em 1999, foi criada a Área de Proteção Ambiental do Rio Ceará (2.744,89 

hectares) a partir das considerações listadas pelo DECRETO ESTADUAL Nº 25.413 

(CEARÁ, 1999): 
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“CONSIDERANDO as peculiaridades ambientais do Estuário do Rio Ceará, 
que torna aquele ecossistema, de grande valor ecológico e turístico; 
CONSIDERANDO a natural fragilidade do equilíbrio ecológico do Estuário 
do Rio Ceará, em permanente estado de risco, face às intervenções 
antrópicas; CONSIDERANDO a necessidade de conscientização da 
população regional sobre a preservação da área pela sua riqueza florística, 
hídrica, paisagística e de consolidação de ações para o seu 
desenvolvimento sustentável,” 

 
Apesar de no artigo 3, do referido decreto, proibir atividades que, 

 
“VI - Quaisquer forma de utilização que possa poluir ou degradar os 
recursos hídricos abrangidos pela APA, como também o despejo de 
efluentes, resíduos ou detritos, capazes de provocar danos ao meio 
ambiente;  
VII - As atividades de mineração, dragagem escavação que venham a 
causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou perigo para as 
pessoas ou para a biota;  
VIII - O exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão 
das terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas;” 

 
é possível  encontrar na região alterações da paisagem natural pelo desmatamento, 

construção de habitações e de favelas, exploração de areia e argila, falta de 

saneamento básico e despejos de esgotos industriais, tratados ou não, como 

ilustrado por fotografias em (NILIN, 2006). 

No estudo técnico realizado em decorrência da criação da APA 

(SUPERINTÊNDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, 2003), foram registrados 

diversos tipos de impactos na região, tais como, ocupação desordenada e irregular 

nas margens do rio, acondicionamento de lixo nas margens e dentro do próprio rio, 

supressão da vegetação de mangue para fabricação de carvão, invasão do 

manguezal para a construção de casebres, falta de saneamento básico, surgimento 

de vegetação sucessora, modificando a paisagem natural, lançamentos de efluentes 

líquidos pela galeria coletora da Estação Elevatória SD-2 da CAGECE (Companhia 

de Água e Esgoto do Ceará) - Riacho SESI, próximo à foz.  

Outro grande contribuinte de resíduos líquidos lançados no rio 

Maranguapinho é o polo industrial situado no município de Maracanaú. Os efluentes 

gerados pelas indústrias da região são lançados no rio, após o tratamento primário 

realizado pela Estação de Tratamento de Esgotos da CAGECE, causando 

eutrofização que tende a piorar a medida que o rio avança em direção à confluência 

do rio Ceará, passando por inúmeros bairros sem saneamento adequado 

(COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, 2010). Indústrias de 

galvanoplastia, plásticos, têxteis, matadouros, curtumes, óleos, massas e 
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refrigerantes lançam em suas descargas altas concentrações de fenóis, substâncias 

sulfatadas, óleos e graxas e resíduos contendo metais como cádmio, chumbo, cobre, 

cromo, níquel, mercúrio, zinco, ferro e manganês. Segundo (JUVÊNCIO, 1997) há 

um grande número de indústrias que não recebem tratamento em seus efluentes 

sendo lançados na rede pública de drenagem ou mesmo nos recursos hídricos 

próximos.  

Estudos realizados no sistema hídrico Ceará/Maranguape quantificaram 

concentrações elevadas de metais (Cr, Pb, Ni, Zn, Cu, Cd e Hg) e nutrientes 

orgânicos (nitrito, amônia, fosfatos, sulfatos) nas porções mais internas do sistema 

evidenciando a influência das fontes poluidoras acima citadas; e hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPA) na foz do rio Ceará, relacionado a queima de 

combustíveis derivados do petróleo, além da queima de carvão vegetal e madeira 

(CAVALCANTE et al., 2009; ESCOUTO, 1996; JUVÊNCIO, 1997; NILIN, 2008; 

NILIN et al., 2007).  

Apesar da resolução CONAMA nº 357/2005, que estabelece condições e 

padrões para lançamento de efluentes em meio aquático, requerer ensaios 

ecotoxicológicos como mais um parâmetro na análise da qualidade do recursos 

hídricos, além dos tradicionais parâmetros físicos, químicos (orgânicos e 

inorgânicos) e microbiológicos, a Superintêndencia Estadual do Meio Ambiente,  não 

dispõe de tais testes no monitoramento realizado na APA do rio Ceará.  

Ainda assim estudos ecotoxicológicos realizados nos estuários dos rios 

Ceará, Pacoti e Malcozinhado retratam a importância da inclusão de parâmetros 

mais integradores, como os ensaios ecotoxicológicos, que retratem a situação mais 

próxima ao real impacto antropogênico nos recursos hídricos da região. Efeitos 

crônicos e agudos, tais como alterações no desenvolvimento embrio-larval, redução 

na reprodução e mortalidade, foram evidenciados em ensaios realizados com larvas 

de ouriço do mar (Lytechinus variegatus), anfípodas (Tiburonella viscana) e 

copépodos (Nitrokra sp.) expostos a amostras de água e sedimento (DAVANSO, 

2010; NILIN, 2008; NILIN et al., 2007). Efeitos em níveis mais baixos na organização 

biológica discutidos na Figura I-1, foram discutidos por Davanso (2010) na análise 

de biomarcadores enzimáticos (GST e AChE) e genotóxicos (dano no DNA) em siris, 

Goniopsis cruentata. De forma geral os trabalhos acima citados encontraram 
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correlações entre os efeitos tóxicos registrados e a influência das águas vindas do 

rio Maranguapinho e regiões do rio Ceará a montante da confluência, corroborando 

os dados químicos registrados nos trabalhos das últimas décadas. 

No presente trabalho optou-se pela utilização de moluscos bivalve, a ostra 

do mangue Crassostrea rhizophorae (GUILDING, 1828) como ‘organismo sentinela’, 

por ser a espécie amplamente disseminada nos estuários, por possuir hábito filtrador, 

sedentário, ser de fácil manuseio, baixo custo de obtenção, estar presente durante 

todo ano, apresentar alta sensibilidade a agentes estressores, além de ser um 

componente da alimentação ribeirinha. Vaisman et al. (2005) concluíram que a ostra 

C. rhizophorae pode ser utilizada com bom organismo biomonitor da contaminação 

de mercúrio para regiões estuarinas do Estado do Ceará. Essa espécie já foi 

utilizada em outros estudos ambientais sobre bioacumulação de metais (AMARAL et 

al., 2005; ASTUDILLO; YEN; BEKELE, 2005; DÍAZ RIZO et al., 2009), e também 

sobre alterações no biomarcadores após à exposição a pesticidas (ALVES et al., 

2002), metais (REBELO, 2001), hidrocarbonetos (ZANETTE et al., 2011) e efluentes 

domésticos (ZANETTE et al., 2008). 

 

 

Figura III-3 – Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828). Fonte: 
http://www.conchasbrasil.org.br/english/conchology/descricao.asp?id=870 acesso 
em 25 de janeiro de 2012. 
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III.2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo central avaliar a qualidade 

ambiental do estuário do rio Ceará, Brasil, a partir de análises de biomarcadores em 

ostras do mangue Crassostrea rhizophorae, coletadas em três locais ao longo do 

estuário, durante o período seco e chuvoso. Para execução deste estudo foram 

traçados os seguintes objetivos específicos: 

• Analisar o teor de mercúrio nos tecidos das ostras e no sedimento 

de cada local. 

• Analisar as amostras de sedimento quanto a matéria orgânica e a 

porcentagem de sedimentos finos. 

• Analisar nos tecidos das ostras as enzimas catalase (CAT), 

glutationa-S-transferase (GST), acetilcolinesterase (AChE), 

carboxilesterase (CaE), e o índice de condição (IC). 

• Verificar a existência de correlação entre os biomarcadores e a 

contaminação por mercúrio. 
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III.3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os estudos realizados no estuário do rio Ceará foram executados entre os 

anos de 2010 e 2011. O acesso aos locais de coleta foi obtido com auxílio de barco 

a motor de pequeno porte pertencente a um pescador local. 

 

III.3.1 AMOSTRAGEM EM CAMPO 

 

Foram realizadas duas coletas no rio Ceará, nos meses de novembro de 

2010 (período seco) e fevereiro de 2011 (período chuvoso), em três locais distintos 

(Figura III-3), sendo a escolha desses locais baseados em trabalhos prévios na 

região ( NILIN, 2008; NILIN et al., 2007): 

RC1 – Localizado próximo a confluência do rio Maranguapinho com o rio 

Ceará, que de acordo com Davanso (2010), Nilin, (2008) e Nilin et al. (2007) é o 

local mais impacto no estuário. Além disso, esse local marca a distribuição da ostra 

dentro do estuário, isso devido a grande influência de águas doces que não 

permitem a fixação e desenvolvimento de ostras a montante da confluência. 

RC2 – Localizado próximo a curvatura acentuada do rio, a 

aproximadamente 3 Km da foz. A partir desse local, em direção à foz, o rio torna-se 

mais largo que a porção interior do estuário. Não há fonte pontual de contaminação 

nesse local, contudo foi previamente observada toxicidade em amostras de água e 

sedimento (NILIN, 2008; NILIN et al., 2007). 

RC3 – É o local de coleta mais próximo da foz do rio Ceará, sendo a 

margem do rio ainda preservada com manguezal. Logo a jusante encontra-se 

estaleiros em atividade. Não há dados sobre a toxicidade de amostras de água e 

sedimento nesse local, porém (NILIN et al., 2007) sugere que os contaminantes, 

carreados por águas provindas do interior do estuário, sejam diluídos tanto pela 

maior volume de águas marinhas, como também pela precipitação dos compostos 

no sedimento. 
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Figura III-3 – Locais de coleta no estuário do rio Ceará. Imagem pancromática de 
satélite WorldView1, de agosto de 2010, Datum WGS-84. 

 

Espécimes de C. rhizophorae (46,3 ± 12,2 mm, C.V. 27%) foram 

coletados nas raízes de Rhizophorae mangle durante a baixa-mar com auxílio de 

espátula de metal. Os organismos foram acondicionados em sacos plásticos, 

armazenados em baldes e transportados para o laboratório num período de duas 

horas. As ostras foram divididas em dois grupos, sendo o grupo destinado à análise 

química armazenado em freezer -20ºC e o grupo destinado à análise dos 

biomarcadores armazenado em freezer -80ºC, após dissecação dos tecidos. Os 

parâmetros físico-químicos oxigênio dissolvido (O.D.), temperatura e salinidade 

foram medidos in situ, e pH em laboratório. 

Além das ostras, ainda foram coletadas amostras de sedimento para 

análises de mercúrio, granulometria e matéria orgânica. O sedimento foi analisado a 

partir de amostras compostas, com aproximadamente 8 pegadas com auxílio de pá 

e bandeja plásticas, sendo então homogeneizados e acondicionados em potes de 
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vidro. As amostras foram armazenadas na geladeira (4ºC) até o momento das 

análises. 

 

III.3.2 BIOMARCADORES 

 

Os tecidos das ostras (10 animais por local de coleta) foram dissecados 

em manto, brânquias, glândula digestiva e músculos adutores, e acondicionados em 

tubos plásticos de 2 mL em freezer -80ºC até o momento das análises. Outro grupo 

de 10 organismos (por local de coleta) foi separado para análise do índice de 

condição. 

Antes da quantificação dos biomarcadores enzimáticos foram realizados 

testes para avaliação da distribuição da enzimas nos diferentes tecidos de ostras 

(n=5) coletadas no estuário do rio Pacoti (Figura III-2), que dentre os estuários da 

RMF, é o que menos sofre contaminação antropogênica.  

 

III.3.2.1 Acetilcolinesterase (AChE) 
 

A quantificação da AChE foi realizada conforme descrito no item II.3.2.1.1. 

seguindo a caracterização realizada por (MONSERRAT; BIANCHINI; BAINY, 2002).  

 

III.3.2.2 Carboxilesterase - CaE 

 

Para avaliação da distribuição da CaE nos tecidos das ostras, foi utilizado 

o mesmo procedimento da AChE, com alteração do substrato específico, o fenil 

tioacetato – PSA (3 mM), nos intervalos de leitura da absorbância de 5, 10 e 15 

minutos. Após a determinação do tecido foi realizado um ensaio enzimático com 

diferentes concentrações do PSA ( 0,25; 0,5; 1 e 2 mM). 
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III.3.2.3 Glutationa-S-Transferase – GST 

 

A atividade enzimática da GST foi determinada de acordo com o item 

III.3.2.2 ,, com alteração nas leituras da absorbância que passaram a ser a cada 60 

segundos por 6 minutos.  

 

III.3.2.4 Catalase (CAT) 

 

A atividade enzimática da CAT foi determinada de acordo com o item 

II.3.2.3., com alteração nas leituras da absorbância que passaram a ser a cada 15 

segundos por 90 segundos.  

 

III.3.2.5 Índice de Condição (IC) 

 

Para determinação do IC em ostras, foi utilizado o peso seco dos tecidos 

moles, após serem secos em estufa 50ºC por 5 dias. O cálculo do IC foi realizado de 

acordo com o item II.3.2.6. 
 

III.3.3 ANÁLISE DO MERCÚRIO 

 

Os sedimentos foram secos em estufa a 50ºC por aproximadamente 5 

dias, e armazenados em sacos plásticos identificadas. Antes de cada análise 

sedimentológica, as amostras forma levadas novamente à estufa por 24 horas para 

retirar qualquer umidade adquirida no período de armazenamento. Já os tecidos 

moles das ostras foram liofilizadas e armazenas em tubos plásticos. A quantificação 

do mercúrio foi realizada como descrito no item II.3.4.. 

 

 



$$)#
RESPOSTAS BIOLÓGICAS AO IMPACTO ANTRÓPICO NO ESTUÁRIO DO 
RIO CEARÁ: BIOMARCADORES EM OSTRAS DO MANGUE!

 

 

III.3.4 ANÁLISE DO SEDIMENTO 

 

A porcentagem da fração fina do sedimento e matéria orgânica foram 

quantificadas como descrito no item II.3.3.. 

III.3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Por não haver dentro do sistema estudado dados suficientes para considerar 

um local de referência, foram realizadas múltiplas comparações one-way ANOVA 

seguida de teste de Turkey (p < 0,05) entre os biomarcadores, e também entre os 

dados de mercúrio. Para verificar correlação entre os dados foi aplicado uma matriz 

de correlação simples (p < 0,05). Os dados foram integrados por análise fatorial 

usando a análise dos componentes principais (PCA, do inglês principal component 

analysis) com extração por rotação varimax. As análises estatísticas foram feitas 

utilizando os programas GraphPad Prism (Intuitive Software for Science, San Diego, 

CA, USA) e STATISTICA (versão 7). 
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III.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os parâmetros físico-químicos das águas superficiais do rio Ceará nos 

meses de novembro (2010) e fevereiro (2011) estão apresentados na Tabela III-. O 

Ceará apresenta dois períodos climáticos diferenciados pela precipitação 

pluviométrica, sendo o período chuvoso distribuído entre os meses de janeiro e maio, 

e os demais meses considerados o período seco por apresentar baixa ou nenhuma 

pluviosidade. No presente trabalho foram realizadas duas coletas dentro de cada um 

desses períodos, sendo o mês de novembro de 2010 não houve chuvas registradas 

e o mês fevereiro de 2011 foi registrado 456,4 mm, de um total de 1.919,3 mm de 

janeiro a maio (Posto Pici) (FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEREOLOGIA E 

RECURSOS HÍDRICOS, 2012). Segundo dados da Fundação Cearense de 

Metereologia e Recursos Hídricos (2011) as chuvas no litoral de Fortaleza para o 

mês de fevereiro foram 43% acima da média histórica. Tal fato justifica os dados de 

salinidade próximos a zero, e baixa concentração de oxigênio dissolvido registrados 

durante esse estudo. Nilin et al. (2007) registrou valores semelhantes de OD apenas 

ao final do período chuvoso, evidenciando que anomalias de precipitação como 

ocorrida em 2011 contribuem fortemente para diminuição da qualidade das águas do 

estuário. 

A Tabela III-1 traz os dados referentes as características 

sedimentológicas e contaminação por Hg no sedimento e em tecidos de ostras. Os 

dados revelam uma maior deposição de sedimentos finos no RC3 com 5,6 e 16,3% 

em novembro/10 e fevereiro/11, respectivamente. Já a matéria orgânica foi maior no 

RC1 (9,0%) em novembro/10 e no RC3 (25,4%) em fevereiro/11. A composição 

granulométrica no estuário do rio Ceará é fortemente influenciada pela hidrologia 

local, tanto em períodos de chuva onde o rio tem maior influência sobre o sistema, 

quanto no período seco com maior influencia da água do mar. Nilin (2008) registrou 

uma maior deposição de sedimentos finos e incremento da matéria orgânica em 

locais próximos ao rio Maranguapinho, na porção mais interna do estuário com 

diminuição em direção a foz. Já outro autores classificaram essa região com 

granulometria variando entre areia muito fina a argila grossa e as estações próximas 

à foz mantêm o aspecto mais arenoso (AGUIAR, 2004; JUVÊNCIO, 1997).  
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Sobre a contaminação por Hg foi observado uma maior concentração nas 

ostras coletadas em fevereiro/11, principalmente no RC2 (90 ng.g-1) (Tabela III-1). 

Por outro lado, os valores de Hg encontrados nos sedimentos do RC2 (2,0 ng.g-1) 

foram inferiores aos demais locais de coleta (8,4 ng.g-1 em RC1 e 6,9 ng.g-1 RC3). 

Todavia é importante observar que os metais estão associados principalmente à 

material particulado na água e em partículas de argila e silte (finos) (LACERDA et al., 

2011), que apresentaram valores baixos no referido local (Tabela III-1). A 

concentração de Hg nos tecidos foi maior nas ostras coletadas em fevereiro/11 em 

todos os locais de coleta, com um incremento de 48% (RC1), 136% (RC2) e 5% 

(RC3). Dado os altos valores de Hg nas ostras em relação ao sedimento, é possível 

identificar uma bioacumulação desse metal nos tecidos das ostras. Nilin (2008) ao 

analisar a distribuição de outros metais nesse mesmo estuário, identificou um 

gradiente decrescente de cromo, chumbo, zinco e cobre em direção a foz, 

reforçando informações de outros estudos sobre o aporte de contaminantes através 

do rio Maranguapinho. Nesse mesmo trabalho também foi identificado um aumento 

significativo de zinco e chumbo no período chuvoso. 

A bioacumulação de metais em bivalves é amplamente utilizada em 

estudos ambientais, e essa capacidade de acumular foi observada desde o estágio 

larval até a idade adulta. Vaisman, Marins e Lacerda (2005) mostraram maior 

bioacumulação de Hg em C. rhizophorae coletadas no estuário do rio Ceará quando 

comparadas a outros dois estuários da RMF, sendo que o rio Cocó apresentou 

valores intermediários, e o rio Pacoti apresentou valores ainda menores 

considerados normais para locais não impactados. Esses autores também não 

encontraram relação entre o Hg presente no sedimento e nas ostras, sendo isso 

atribuído em grande parte pela hidrodinâmica que altera a composição do sedimento. 

Apesar das diferenças metodológicas aplicadas nos diversos estudos sobre 

bioacumulação de metais, tais como tamanho da ostra e processamento das 

amostras, é possível afirmar que mesmo apresentando concentrações relativamente 

baixas de Hg, a contaminação no rio Ceará é considerada moderada quando 

comparada com outros regiões costeiras do Brasil bastante impactadas como a Baía 

de Guanabara, Rio de Janeiro (desde 61 ng.g-1 em área de preservação a 7500 

ng.g-1 no rio São João de Meriti) e baía de Santos, São Paulo (de 0,03 a 0,13 µg.g-1) 

(ABESSA et al., 2005; MACHADO et al., 2008), e também como a Ria de Aveiro, 
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discutida no capitulo anterior. Os maiores valores de Hg encontrados no rio Ceará 

são ligeiramente inferiores aos valores observados na Barra, local considerando 

menos impactado e considerado referência dentro do sistema lagunar da ria de 

Aveiro. 

A determinação da distribuição dos biomarcadores nos tecidos de C. 

rhizophorae foi realizada em ostras coletadas no rio Pacoti, e os resultados estão 

apresentados na Figura III-4.  

A enzima AChE apresentou maior atividade na glândula digestiva (4,8 ± 

0,8 U/mg proteína), seguido por manto, brânquias e músculo adutor. Apesar disso, 

as brânquias foram escolhidas para análise de AChE nas amostras recolhidas no rio 

Ceará, uma vez que a caracterização desta enzima foi realizada nesse tecido, por 

outros autores (MONSERRAT; BIANCHINI; BAINY, 2002). Apesar das diferenças 

metodológicas entre o trabalho deles e o apresentado nesse estudo, principalmente 

relacionadas ao processamento da amostra, a atividade enzimática da AChE foi 

semelhante. Tais autores estimaram a atividade de AChE no sobrenadante do 

homogenato de brânquias com e sem o detergente Triton-X e obtiveram 1,92 ± 0,04 

U/mg de proteína e 5,84 ± 0,25 U/mg de proteína, respectivamente.  

A CaE também apresentou maior atividade na glândula digestiva (77,44 ± 

26,43 U / mg proteína), seguida por brânquias, manto e músculo.  

Vários trabalhos tem mostrado que a atividade das ChEs em diferentes 

espécies de bivalves pode variar nos diferentes tecidos, sendo mais comumente 

estudada em brânquias, manto, músculo e hemolinfa (BONACCI; CORSI;  FOCARDI, 

2006; ESCARTÍN;  PORTE, 1997; KOPECKA-PILARCZYK, 2010; MORA; MICHEL; 

NARBONNE, 1999).  
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Tabela III-1 – Parâmetros físico-químicos dos diversos locais de coleta no rio Ceará. 

 

 

 

Tabela III-2– Porcentagem de sedimentos finos e matéria orgânica (MO) no sedimento, e concentração de mercúrio no sedimento 
e nos tecidos moles de ostras (Crassostrea rhizophorae) coletadas no rio Ceará. O desvio padrão das médias estão apresentadas 
entre parênteses. 

 

nov/10 fev/11 nov/10 fev/11 nov/10 fev/11 nov/10 fev/11

RC1 4,2 0,9 7,8 n.m. 18 0 29 30

RC2 5,8 1,2 8,0 n.m. 33 1 30 30

RC3 7,8 1,3 8,1 n.m. 36 1 31 30

Temperatura (ºC)

Locais de coleta

OD (mg/L) pH Salinidade

nov/10 fev/11 nov/10 fev/11 nov/10 fev/11 nov/10 fev/11

RC1 3,6 3,5 9,0 (0,0) 7,3 (0,03) 45,9 (1,6)a 68,3 (0,8)a 6,2 (0,03)a 8,4 (0,4)a

RC2 2,0 0,1 7,0 (0,02) 4,0 (0,1) 38,5 (0,3)b 90,9 (2,1)b 2,7 (0,03)b 2,0 (0,01)b

RC3 5,7 16,3 7,4 (0,7) 25,4 (3,4) 71,0 (0,6)c 75,1 (2,6)a 7,8 (0,02)c 6,9 (0,1)c

Locais de coleta

Finos (%) MO (%) Hg ostra (ng/g) Hg sedimento (ng/g)
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A sensibilidade das ChEs aos contaminantes também parece ser 

dependente do tecido analisado (ESCARTÍN; PORTE, 1997; MORA; MICHEL; 

NARBONNE, 1999). Kopecka-Pilarczyk et al. (2010) sugerem a utilização de 

brânquias de Mytilus trossulus como tecido mais sensível para avaliação de AChE 

após a exposição de metais e pesticidas. Alguns autores sugerem a utilização de 

brânquias para análise dos biomarcadores por ser uma via de exposição importante 

tanto na respiração quanto na seleção de partículas em suspensão para alimentação. 

As duas espécies estudadas no presente trabalho apresentam distribuição 

diferenciada quanto as colinesterases, sendo os berbigões com maior atividade no 

músculo adutor, seguido por pé e manto, enquanto que as ostras apresentaram 

maior atividade na glândula digestiva e brânquias. Essa diferenciação na distribuição 

de colinesterases e possivelmente de função entre bivalves vágeis e sésseis foi 

reportado por Corsi et al., (2007) e Lagerspetz, Impivaara e Senius (1970).  

Por outro lado, as CaEs aparecem geralmente com maior atividade em 

glândulas digestivas (ESCARTÍN; PORTE, 1997; WHEELOCK et al., 2008), 

resultado observado tanto nas ostras e  quanto nos berbigões. Contudo a função e a 

sensibilidade dessas enzimas nos diversos tecidos de diferentes espécies de 

bivalves é um assunto ainda não muito bem esclarecido.  

A GST mostrou maior atividade nas brânquias (64,43 U / mg proteína), 

seguidas por músculo adutor, glândula digestiva e manto. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os diversos tecidos no tocante a atividade da CAT. 

Levando em consideração apenas as médias das atividades enzimáticas as 

brânquias (7,71 ± 3,50 U / mg proteína), o manto (7,58 ± 3,53 U / mg proteína) e a 

glândula digestiva (7,48 ± 2,98 U / mg proteína), apresentam valores mais elevados 

do que o músculo adutor (2,71 ± 1,13 U / mg proteína)..  
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Figura III-4 – Atividade enzimática da a. acetilcolinesterase (AChE), b. 
carboxilesterase (CaE) c. glutationa-S-tranferase (GST) e d. catalase (CAT) em 
diferentes tecidos de Crassostrea rhizophorae. Os resultados estão expressos com a 
média ± desvio padrão (n=5). 

 

No presente trabalho optou-se por utilizar as brânquias para análise da 

CAT já que a GST, que também participa das defesas antioxidantes, teve maior 

atividade nesse tecido. Entretanto, Zanette et al.(2008) encontraram valores de CAT 

maiores na glândula digestiva, e GST nas brânquias de C. rhizophorae coletadas em 

São José, Santa Catarina. Por outro lado, os berbigões coletados na ria de Aveiro 

apresentaram maior atividade na glândula digestiva (GST) e manto (CAT). 

Brânquias e glândulas digestivas são os tecidos mais frequentemente utilizados em 

estudos sobre defesas antioxidantes em bivalves (ALMEIDA et al., 2007; DUARTE 

et al., 2011; VERLECAR; JENA; CHAINY, 2007). 
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A determinação da concentração ideal de substrato PSA para análise da 

CaE foi realizada após a escolha do tecido, pois durante essa etapa foi verificado 

rápida reação enzimática com formação de coloração amarela intensa ao final de 

todas as leituras. Foram testadas três concentrações inferiores a 3 mM utilizada na 

análise dos tecidos (0,5, 1 e 2 mM), sendo obtidos uma velocidade máxima de 

reação (Vmax) de 299,5 U/mg proteína e uma constante de Michaelis–Menten 

aparente (Kmap) de 3,04 mM (Figura III-5). Entretanto, devido a rápida reação e 

coloração intensa ainda na concentração de 2 mM, optou-se pela utilização de 1 mM 

de PSA nas análises subsequentes. Concentração semelhante de PSA foi utilizada 

para análise da CaE em glândula digestiva de Mytilus galoprinciallis (SOLÉ et al., 

2010). Já nos berbigões da ria de Aveiro foi utilizado uma concentração de PSA 

superior (5 mM), sendo o Vmax de 78,55 ± 3,27 U/mg proteína e Kmap de 1,34 ± 0,17 

mM. 

 

Figura III-5 - Atividade da carboxilesterase (CaE) em extratos de glândula digestiva 
de Crassostrea rhizophorae usando fenil tioacetato (PSA) como substrato. Os 
resultados são expressos com a média ± desvio padrão (n=3). 

 

Os resultados dos biomarcadores nas ostras coletadas no rio Ceará estão 

apresentados nas Figura  a III – 11.  

Não houve diferença significante na AChE de ostras dos três locais de 

coleta nas duas campanhas realizadas, porém houve um ligeiro aumento da 

atividade na campanha de fevereiro/11 (Figura III-6). Alves et al. (2002) mostraram 

uma redução significativa de 64% da AChE em brânquias de C. rhizophorae quando 

exposta em laboratório ao Furadan, um carbamato de amplo espectro. Já em 
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estudos de campo, Domingos et al. (2007) não observaram diferenças significativas 

entre ostras coletadas em três estuários ao longo da costa brasileira. Entretanto, 

estes autores verificaram um aumento significativo dessa enzima nas amostras 

coletadas no inverno (agosto) quando comparados com as amostras do verão 

(fevereiro). É importante ressaltar que em regiões tropicais como o Brasil, durante o 

verão o índice pluviométrico é alto, fato que pode contribuir para o aumento de 

contaminantes nos recursos hídricos que tenham potencial ação inibitória da AChE. 

Davanso (2010) evidenciou inibição da ChE em siris Goniopsis cruentata coletados 

no estuário do rio Ceará, em local a montante de RC1. A autora sugere que a 

inibição seja devida a proximidade de áreas de plantios onde possivelmente sejam 

aplicados pesticidas.  

 

 

Figura III-6 - Atividade enzimática da acetilcolinesterase (AChE) em Crassostrea 
rhizophorae coletadas no estuário do rio Ceará em duas campanhas. Não houve 
diferença significativa com p > 0,05 (Teste de Turkey). 

 

A CaE apresentou maiores atividades na campanha de novembro/10 com 

valores de 105,7 ± 11,91 U / mg proteína, 105,8 ± 36,79 U / mg proteína e 87,68 ± 

20,80 U / mg proteína, para RC1, RC2 e RC3 respectivamente. Já na campanha de 

fevereiro/11 a atividade enzimática registrada foi de 58,22 ± 15,13 U / mg proteína 

em RC1, 84,38 ± 13,64 U / mg proteína em RC2, e 71,03 ± 18,87 U / mg proteína 

em RC3. Foi identificado uma redução de 45% (RC1), 20%(RC2) e 19% (RC3) da 

CaE no período chuvoso, comparativamente à campanha do período seco. 
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Esta enzima tem papel importante na detoxificação de agroquímicos e 

produtos farmacêuticos através de hidrólise ou conjugação, facilitando a eliminação 

do xenobiótico do organismo, antes que essas substâncias tenham efeito 

significativo sobre outras enzimas como a AChE (WHEELOCK et al., 2008). Portanto, 

a alta atividade da CaE parece ter caráter protetor preventivo da inibição da AChE. 

Contudo alguns estudos tem mostrado a inibição da CaE em moluscos por 

pesticidas, principalmente organofosforados (ESCARTÍN; PORTE, 1997; 

GALLOWAY et al., 2002; LAGUERRE et al., 2009). 

 

 

Figura III-7 - Atividade enzimática da carboxilesterase (CaE) em Crassostrea 
rhizophorae coletadas no estuário do rio Ceará em duas campanhas. Letras 
diferentes significam diferença estatística para  p < 0,05 (Teste de Turkey). 

 

Contrariamente as esterases, foi possível identificar alterações na GST 

entre os locais estudados nas duas coletas realizadas, com atividade decrescente 

em relação a foz do rio (Figura III-8). Houve um aumento da atividade da GST na 

campanha de fevereiro/11 em RC1 (54%) e RC2 (28%). Os maiores valores de GST 

foram encontrados em ostras do RC1 com 43,71 ± 5,23 U / mg proteína e 67,30 ± 

5,06 U / mg proteína, seguido por RC2 com 39,33 ± 5,74 e 50,37 ± 7,41 U / mg 

proteína, e RC3 com 34,10 ± 7,33 e 28,90 ± 5,31 U / mg proteína (novembro/10 e 

fevereiro/11, respectivamente).  

A indução de GST em tecidos de moluscos tem sido observada em 

diversos trabalhos, principalmente associadas a contaminação por hidrocarbonetos 
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policíclicos aromáticos (HPA) e metais (AHMAD et al., 2011; BEBIANNO; 

BARREIRA, 2009; DAMÁSIO et al., 2010; ZANETTE et al., 2008). Zanette et al. 

(2011) mostraram ainda que alterações na salinidade por si só não alteram a GST 

de Crassostrea gigas, mas quando em associação a óleo diesel podem induzir essa 

enzima. No presente trabalho foi identificado indução de GST, principalmente nas 

ostras coletadas em RC1 situado na confluência com o rio Maranguapinho. Davanso 

(2010), estudando a mesma área, não identificou alteração da GST em brânquias de 

siri, G. cruentata. Mais além, Bebianno e Barreira (2009) chamam atenção para o 

papel diferenciado dessa enzima de acordo com o tecido analisado, sendo a GST 

presente na glândula digestiva mais provavelmente relacionada a biotransformação 

de xenobióticos, enquanto que nas brânquias essa enzima pode estar atuando 

principalmente nas defesas antioxidante como uma peroxidase.  

 

 

Figura III-8 - Atividade enzimática da glutationa-S-transferase (GST) em Crassostrea 
rhizophorae coletadas no estuário do rio Ceará em duas campanhas. Letras 
diferentes significam diferença estatística para  p < 0,05 (Teste de Turkey). 

 

Em novembro/10, não houve diferença significativa na CAT em brânquias 

de ostras dos três locais de coleta (Figura III-9). Contudo na campanha de 

fevereiro/10 foi observada menor atividade enzimática em RC1 (11,61 ± 1,94 U / mg 

proteína), seguido por RC3 (12,82 ± 3,30 U / mg proteína), e finalmente RC2 com 

maior atividade (15,30 ± 2,91 U / mg proteína). 
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A catalase é uma enzima importante para as defesas antioxidantes e por 

não apresentar especificidade química tem sido bastante estudada em 

monitoramentos ambientais, onde diversas classes de compostos são introduzidas 

por fontes difusas ou pontuais. O efeito mais comum observado é a indução dessa 

enzima quando exposta a efluentes domésticos, pesticidas e metais (BERGAYOU et 

al., 2009; PEREIRA et al., 2010; ROMÉO et al., 2006; ZANETTE et al., 2008). O rio 

Ceará é margeado por bairros com pouco saneamento básico, e particularmente 

próximo a RC2 existe uma considerável densidade habitacional que pode estar 

contribuindo para a contaminação do rio. 

 

 

Figura III-9– Atividade enzimática da catalase (CAT) em Crassostrea rhizophorae 
coletadas no estuário do rio Ceará em duas campanhas. Letras diferentes significam 
diferença estatística para  p < 0,05 (Teste de Turkey). 

 

Referente ao índice de condição foi identificada uma grande variação nos 

dados, sendo os valores de fevereiro/11 inferiores, com redução de 45% em RC1, 

45% em RC2, 63% em RC3 (Figura III-10). Em novembro/10, o índice foi maior em 

RC1 (3,24 ± 0,62%) sendo diferente estatisticamente dos outros dois locais (2,12 ±  

0,47% em RC2, e 2,35 ± 0,90% em RC3). Na campanha de fevereiro/11, as ostras 

de RC1 também obtiveram o maior índice com 1,78 ± 0,96%, enquanto que as 

ostras de RC2 obtiveram valor intermediário 1,16 ± 0,84%, sendo o menor IC obtido 

nas ostras de RC3 com 0,85 ± 0,29%.  
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Geralmente, índices de condição mais elevados denotam condições  

ambientais mais saudáveis, onde o balanço energético entre energia absorvida e 

energia gasta nos processos metabólicos é positivo e proporcional ao crescimento 

do indivíduo, que pode ser dado pelo peso de tecidos e concha, tamanho da concha 

e volume interno. Em condições ambientais desfavoráveis, como em contato com 

contaminantes ou em períodos de baixa disponibilidade de alimento, os ICs  de 

moluscos tendem a reduzir dado ao consumo das reservas energéticas 

(NICHOLSON, 1999).  

Todavia, as ostras coletadas em RC1 mostraram índices mais elevados 

nas duas campanhas, possivelmente devido ao grande a porte de matéria orgânica 

carreada pelo rio Maranguapinho. Dentre os três estuários estudados por Domingos 

et al. (2007) (Itamaracá no Pernambuco; Piraquê no Espírito Santo e Paranaguá no 

Paraná) as ostras coletadas em Paranaguá apresentaram os maiores ICs sendo 

atribuído ao aporte de matéria orgânica gerada pelos diversos tributários que 

deságuam neste estuário. Damiens et al. (2007) afirmam que índices de condição 

são diretamente relacionados a disponibilidade de alimento, e que baixos índices, 

quando encontrados em locais com boa disponibilidade de alimento, podem sim ser 

associados a contaminação. Os baixos ICs encontrados em ostras coletadas no rio 

Ceará em fevereiro/11 podem também estar associados a um maior consumo 

energético nos processos de detoxificação e osmorregulação, e ainda a uma menor 

captura de alimento dado o período de maré baixa quando a salinidade está 

bastante reduzida por um aporte maior de águas doces, fazendo com que os 

organismos fechem as valvas, consumindo apenas a energia estocada.  
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Figura III-10 – Índice de Condição (%) de Crassostrea rhizophorae coletadas no 
estuário do rio Ceará em duas campanhas. Letras diferentes significam diferença 
estatística para  p < 0,05 (Teste de Turkey). 

 

A análise de correlação apresentada na Tabela III-3 não identificou 

correlação significativa entre os biomarcadores e a contaminação por Hg, assim 

sendo, as alterações observadas podem ser geradas também por outros estressores. 

A única correlação significativa observada foi entre a CaE e CAT.  

As variáveis estudadas no presente trabalho explicaram 94,24% da 

variância dos dados a partir dos três fatores (Tabela III-4). O fator 1 explica 51,55% 

da variância, dado principalmente ao aumento da AChE e concentração de Hg nos 

tecidos de ostras, que são inversamente relacionados ao IC. Os fatores 2 e 3 

explicam 25,09% e 17,60%, respectivamente, a partir dos dados de Hg no 

sedimento (fator 2) e GST (fator 3). Os escores obtidos através da análise fatorial, 

mostra uma grande dispersão dos locais de coletas e campanhas, não apresentado 

tendências (Figura III-11). Os dados obtidos na campanha de novembro/10 tem 

correlação positiva com o fator 1, associados a AChE e Hg nas ostras, enquanto que 

a campanha de fevereiro/11 tem correlação negativa com este fator, relacionado ao 

IC. Essas alterações no IC. em fevereiro/10, são provavelmente relacionados ao 

aporte excessivo de matéria orgânica no sistema, como discutido anteriormente. 

Nilin et al. (2007) já havia sugerido que a introdução de compostos carreados pela 

chuva contribuem para a baixa qualidade das águas do rio Ceará. 
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Tabela III-3 – Matriz de correlação dos biomarcadores e concentração de mercúrio 
no sedimento e em tecidos de Crassostrea rhizophorae coletadas no estuário do rio 
Ceará em duas campanhas. Correlações em negrito são significativos para p < 0,05. 

 

 

 

Tabela III-4 – Cargas dos fatores (extração por componentes principais com rotação 
varimax) das variáveis das duas campanhas em dois fatores. Cargas marcadas em 
negritos > 0,70. 

 

 

ChE CaE GST CAT IC Hg Sed Hg Ostra

ChE 1,00

CaE -0,52 1,00

GST 0,46 -0,38 1,00

CAT -0,54 0,82 -0,35 1,00

IC -0,80 0,62 0,04 0,67 1,00

Hg Sed 0,69 -0,64 0,12 -0,27 -0,70 1,00

Hg Ostra -0,34 -0,56 0,08 -0,30 0,18 0,03 1,00

Variáveis

Fator 1 Fator 2 Fator 3

AChE 0,84 -0,26 0,45

CaE -0,68 -0,65 -0,29

GST 0,06 0,08 0,99

IC -0,96 0,07 0,08

Hg ostra 0,88 0,14 0,05

Hg sed -0,12 0,99 0,00

Autovalores 3,09 1,50 1,05

% Variância acumulada 51,55 76,63 94,24
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Figura III-11 – Gráfico de dispersão dos escores dos três locais de coleta no rio de 
Ceará, obtidos a partir da AF – PCA dos biomarcadores e concentração de mercúrio. 
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III.5 CONCLUSÃO 
 

O estudo de biomarcadores em ostras Crassostrea rhizophorae coletadas 

no estuário do rio Ceará chegou as seguintes conclusões: 

o  A bioacumulação de mercúrio pelas ostras não segue um padrão 

entre os locais de coleta nas duas campanhas realizadas e 

também não refletem a contaminação no sedimento. 

o As enzimas CAT e GST apresentaram maior atividade em 

brânquias de ostras, enquanto que a AChE e CaE apresentam 

maior atividade na a glândula digestiva. 

o Para avaliação da atividade enzimática da CaE deve ser usado 

preferencialmente o substrato fenil tioacetato na concentração de 

1mM. 

o Não houve diferença significativa na AChE de ostras coletadas no 

estuário do rio Ceará. 

o Houve redução da atividade da CaE na campanha de fevereiro/11 

principalmente no RC1. 

o Foi identificado alterações na GST entre os locais estudados nas 

duas coletas realizadas, sendo que as ostras de RC1 

apresentaram maior atividade nas duas campanhas. 

o Alterações na CAT em ostras dos três locais de coleta só foi 

evidenciada em fevereiro/11, com atividade mais elevada em RC2. 

o As ostras de RC1 apresentaram os maiores IC provavelmente 

devido ao aporte de matéria orgânica via rio Maranguapinho. 

Diante do exposto acima, pode-se concluir que as alterações observadas 

nos biomarcadores em ostras coletadas no estuário do rio Ceará foram associadas a 

contaminação advinda do rio Maranguapinho e outras fontes difusas ao longo do 

estuário corroborando outros estudos ecotoxicológicos realizados no estuário com 

amostras de água e sedimento. O mercúrio por sua fácil bioacumulação e perigo a 

saúde dos seres vivos, deve ser monitorado nesse ecossistema, apesar de 

apresentar concentrações baixas comparadas a outros estuários no Brasil. Novos 

trabalhos utilizando biomarcadores em ostras são necessários antes da efetiva 

utilização dessa ferramenta em programas de monitoramento ambiental. 
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar do aumento significativo do número de trabalhos envolvendo 

biomarcadores na última década, muitas questões ainda estão por ser melhor 

compreendidas, bem como a avaliação de tais análises podem ser indicativas de 

perturbação ambiental, tendo em vista que espécies de vários níveis tróficos são 

utilizadas como modelos na tentativa de predizer e proteger os ecossistemas da 

degradação antrópica. 

O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar as respostas dos 

biomarcadores em bivalves de dois ecossistemas impactados por descargas de 

efluentes industriais e domésticos. Os resultados obtidos contribuem para 

caracterização de respostas biológicas desses bivalves de fundamental importância 

ecológica e econômica, assim como para a identificação de locais impactados dentro 

de cada ecossistema. Novos trabalhos com biomarcadores em berbigões e ostras 

são altamente encorajados para uma melhor caracterização da sensibilidade e 

aplicação de cada um deles. 

As alterações nos biomarcadores foram mais claramente correlacionadas 

a contaminação por mercúrio na ria de Aveiro do que no rio Ceará, visto que há uma 

fonte importante no lançamento desse metal em regiões circunvizinhas a ria, 

enquanto que no rio Ceará os metais, em particular o mercúrio, parecem não ser os 

únicos ou principais estressores. 

A respeito dos biomarcadores comuns em ambos os estudos, é 

importante destacar que as alterações na GST delinearam os locais de maior 

impacto dentro da ria de Aveiro e do rio Ceará (Bico do Laranjo e RC1, 
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respectivamente). Já o IC destaca a relevância de estudar concomitantemente a 

disponibilidade de alimento no ambiente para uma correta interpretação dos dados. 

Além disso, apesar das possíveis diferenças de função e sensibilidade das 

colinesterases de invertebrados e vertebrados, os dados obtidos nesse trabalho 

levam a crer que existe influência da contaminação por mercúrio nas atividades 

dessas enzimas, principalmente nos berbigões. A correlação positiva nas atividades 

enzimáticas da CaE e CAT tanto em berbigões quanto em ostras, sugerem a 

participação conjunta na detoxificação e prevenção do estresse oxidativo. 

A utilização da abordagem ecotoxicológica para avaliação da qualidade 

ambiental no Brasil é bastante recente. A maioria dos trabalhos que utilizam 

biomarcadores em bivalves vem sendo desenvolvidos nas regiões Sul e Sudeste 

onde as condições ambientais, por exemplo temperatura e fotoperíodo, diferem 

bastante das outras regiões do Brasil (ALMEIDA et al., 2007; DOMINGOS et al., 

2007; ZANETTE, MONSERRAT; BIANCHINI, 2006). Estabelecer metodologias que 

possam ser aplicadas em espécies sentinela de diversas regiões é o grande desafio 

para pesquisadores do mundo inteiro. Para isso, é preciso mais que seguir 

protocolos padronizados, é preciso investigar os processos biológicos, sensibilidade 

aos contaminantes, limitações e variações naturais das respostas, em trabalhos que 

agreguem informações decorrentes da exposição em campo e em laboratório. 
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