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APRESENTAÇÃO 
 

Em 2012, a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) 

lançou o edital FAPESB 009/2012, “Articulação em Rede para as Baías da Bahia”. O 

Programa de Pós-Graduação em Geoquímica: Petróleo e Meio Ambiente (POSPETRO), 

participou desse edital como integrante do Projeto “Avaliação da Poluição e Identificação de 

Processos de Recuperação para Regiões de Manguezais sob Influencia de Atividades 

Industriais na Baía de Todos os Santos” e a realização dessa dissertação buscou responder 

à objetivos específicos do projeto. 

A presente pesquisa foi realizada em parceria estabelecida entre a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), Instituto de Geociências (IGEO), Pós-graduação em Geoquímica: 

Petróleo e Meio Ambiente (POSPETRO), e a Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS), Laboratório de Entomologia Molecular (LENT-MOL). Para a obtenção dos 

resultados finais, o projeto inicial contou com o apoio cientifico dos professores doutores 

Paulo de Oliveira Mafalda Júnior (orientador/UFBA), Antônio Fernando de Souza Queiroz 

(co-orientador/UFBA) e Eddy José Francisco de Oliveira (Co-orientador/UEFS) e foi 

compilado nesse relatório final apresentado em forma de dissertação de mestrado. O projeto 

contou também com o auxilio técnico dos biólogos, geólogos, químicos e oceanógrafos que 

compões o corpo técnico e docente do Núcleo de Estudos Ambientais (NEA) e do 

Laboratório de Estudo do Petróleo (LEPETRO). Contou também com a participação e 

treinamento de iniciação científica dos alunos Natalie Melquíades de Oliveira Araujo, 

Rodrigo Azevedo Nascimento e Jackson Elmo Costa Rodrigues, que obtiveram auxílio 

financeiro – bolsa PIBIC/FAPESB/CNPq. 

Os resultados obtidos nesse estudo auxiliarão tanto nas tomadas de decisões de 

medidas mitigadoras para o reestabelecimento das populações de Ucides cordatus 

(Linnaeus, 1763) na região quanto na implementação de programas de educação ambiental 

com foco na sociedade para a contaminação deste recurso. Cientificamente, os dados 

servirão como referências aos futuros estudos contribuindo para a melhoria do 

conhecimento de como as populações de caranguejos são afetadas pela poluição nos 

manguezais. 

  

  



 

 

RESUMO 
 

Atualmente, diversos tipos de poluentes são lançados direta ou indiretamente nos sistemas 
estuarinos. Dentre eles, os metais recebem uma maior atenção devido à alta toxicidade e 
bioacumulação apresentada por alguns desses elementos. Como efeito, podem 
desencadear respostas oxidativas e fisiológicas em diferentes níveis organizacionais e 
causar perda da diversidade genética em um processo conhecido como “erosão genética”. 
Assim, entender como essa contaminação está afetando as comunidades estuarinas é 
crucial para a preservação evolucionaria das espécies. Os objetivos desse estudo foram: i) 
determinar a concentração biodisponível dos metais (Ba, Cr, Cd, Cu, Mn, Ni, V e Zn) e a 
bioacumulação em caranguejos Ucides cordatus em três manguezais da Baía de Todos os 
Santos (BTS); ii) avaliar a resposta ao estresse ambiental por metais em caranguejos U. 
cordatus; iii) determinar os efeitos de diferentes históricos e graus de contaminação sobre a 
diversidade genética. O manguezal do rio São Paulo é o mais homogêneo vertical e 
horizontalmente e contem maiores concentrações nos sedimentos podem estar ligadas as 
atividades petroquímicas da região. No rio Subaé, os metais com maiores biodisponibilidade 
como Pb e Cd que estão claramente ligadas ao processamento de minério que ocorreu na 
região e gerou um passivo ambiental crônico. O manguezal do rio Jaguaripe apresentou-se 
o mais heterogêneo entre os três estudados, provavelmente devido à baixa concentração de 
metais encontrados na região. Os resultados comprovaram que os biomarcadores utilizados 
apresentam sensibilidade aos efeitos estressores dos metais em invertebrados. Os 
biomarcadores bioquímicos e moleculares, Glutationa S-transferase e razão RNA/DNA, 
indicaram forte influência e correlação positiva dos ambientes contaminados nas atividades 
metabólicas de U. cordatus. Além disso, os resultados obtidos com os biomarcadores 
moleculares, ISSR, indicaram redução da diversidade genética com o aumento da 
concentração de metais no ambiente. Os caranguejos de rio São Paulo apresentou 
diversidade genética inferior, seguido pelos caranguejos de rio Subaé e rio Jaguaripe, 
respectivamente. 
 

Palavras-Chave: Ucides cordatus, bioacumulação, biomarcadores, biodisponibilidade, 

sedimento, manguezais. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Currently, several types of pollutants are released directly or indirectly in estuarine systems. 
Among them, metals receive greater attention due to high toxicity and bioaccumulation 
caused by some of those elements. As effects, high concentration of metals can trigger 
oxidative and physiological responses at different organizational levels and cause loss of 
genetic diversity in a process known as "genetic erosion". Thus, understanding how this 
contamination is affecting the estuarine communities is crucial for the preservation 
evolutionary species. The objectives of this study were: i) determine the bioavailable 
concentration of metals (Ba, Cr, Cd, Cu, Mn, Ni, V and Zn) in sediment cores of 1 meter and 
bioaccumulation in crabs Ucides cordatus in three mangroves of Baia de Todos os Santos 
(BTS); ii) evaluate the response to environmental stress metals in crabs U. cordatus; iii) 
determine the effects of different backgrounds and levels of contamination on the genetic 
diversity. The mangrove São Paulo river presented most homogeneous vertically and 
horizontally and contains higher metals concentrations in sediments may be linked to 
petrochemical activities in in this region. In the sediment from the Subaé river mangrove, 
metals with higher bioavailability as Pb and Cd that are clearly linked to the ore processing 
that occurred in the region and generated a chronic environmental liability. The   Jaguaripe 
river mangrove presented the most heterogeneous, probably due to the low concentration of 
metals found in the region. Biochemical and molecular biomarkers, Glutathione S-transferase 
and reason RNA / DNA, indicated strong influence and positive correlation of contaminated 
environments on metabolic activity of U. cordatus. The crabs from São Paulo river presented 
lower genetic diversity, followed by the crabs from Subaé river and Jaguaripe river, 
respectively. Moreover, the results obtained with molecular biomarkers, ISSR, showed 
reduction of genetic diversity by increasing the concentration of metals in the environment, 
showing the biomarkers are insensitive to the effects of stressors metals in invertebrates. 
 
Keywords: Ucides cordatus, bioaccumulation, biomarkers, bioavailability, sediment, 

mangrove. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Ucides cordatus (Linnaeus, 1763), conhecido popularmente por caranguejo-uçá, 

castanhão, caranguejo do mangue ou caranguejo verdadeiro, pertence à família Ocypodidae 

e é endêmico do manguezal da costa atlântica do continente americano (ALVES; NISHIDA, 

2002). Esse caranguejo desempenha um papel fundamental no ecossistema de manguezal, 

participando efetivamente dos processos biogeoquímicos que ocorrem principalmente no 

substrato inconsolidado desse ambiente (KORCH; WOLFF, 2002; PULMANNS et al., 2014). 

O caranguejo-uçá também é de grande importância socioeconômica para as populações 

ribeirinhas. A pesca desse animal é considerada atividade de subsistência, pois muitas 

vezes as comunidades de pescadores que realizam essa extração dependem do recurso 

como fonte de proteína na alimentação e/ou fonte de renda familiar (FISCARELLI; 

PINHEIRO, 2002; SOUTO, 2007). 

Os impactos ambientais sofridos pelos manguezais nas últimas décadas e a 

sobrexplotação vêm comprometendo a estrutura populacional desse recurso pesqueiro 

(NASCIMENTO, 1993; JANKOWSKY et al., 2006). Além disso, as regiões do entorno dos 

manguezais têm sido intensivamente ocupadas por atividades industriais e expansão 

urbana, que através da disposição irregular dos seus resíduos, podem poluir os estuários 

com substâncias nocivas a biota. Entre os contaminantes que mais tem recebido atenção 

nas ultimas décadas, os metais são destacados, pois ao contrário da maioria dos poluentes 

orgânicos, não são bio ou quimicamente degradáveis (SANDRIN; MAIER 2003). 

Para avaliar o nível de contaminação de um ambiente, os monitoramentos 

podem ser feitos de forma direta, através da determinação da concentração de 

contaminantes nas matrizes físicas, determinação química em água, sedimento e ar, ou de 

forma indireta, por indicadores biológicos de contaminação, por determinação bioquímica 

em organismos. O Conselho Internacional para Exploração dos Mares (ICES) tem apoiado o 

uso de biomarcadores como método para avaliar os efeitos de contaminantes sobre a biota 

marinha (ICES, 2004). 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar a resposta biológica do caranguejo-

uçá (Ucides cordatus) aos efeitos da concentração de metais no sedimento de manguezal 

(efeito direto) e relacionar a bioacumulação desses metais nos organismos com suas 

respostas moleculares (efeito indireto). Os objetivos específicos foram: i) avaliar a 

concentração e a variação espacial de metais (Al, Fe, Ba, Cr, Cd, Cu, Mn, Ni, Pb, V e Zn) no 

sedimento de manguezais da Baía de Todos os Santos (BTS – BA), coletados em 

testemunho de 1 m; ii) avaliar a bioacumulação de metais em U. cordatus e correlaciona-la 

com a concentração de metais no sedimento das áreas de BTS; iii) investigar as respostas 
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dos biomarcadores moleculares selecionados à diferentes concentrações de metais nos 

tecidos de Ucides cordatus, e; iv) avaliar a saúde ambiental de regiões de manguezal da 

BTS através de estudos com biomarcadores. 

A hipótese central é que houvesse uma relação direta entre a contaminação e as 

resposta biológica sob o efeito dos metais existentes no sedimento dos manguezais (efeito 

biogeoquímico). Além disso, uma correlação entre a possível contaminação do sedimento e 

a concentração dos metais estivesse ocasionando os efeitos nos tecidos e populações de U. 

cordatus, utilizado como bioindicador. 

Tal resultado demonstraria comprometimento da saúde e qualidade ambiental, 

risco a integridade ecológica e à preservação do ecossistema (aqui considerado como efeito 

geoquímico). 

 

1.1 MANGUEZAL 

 

O manguezal é um ecossistema que ocorre acima do nível médio do mar, na 

zona intertidal das margens de ambientes estuarinos. Essa região sofre influência da 

transição entre o rio, com o aporte de água doce, e o mar, com o aporte de água salgada. 

Considerado um ecótono, com estrutura e características próprias, o ecossistema 

manguezal pode ser encontrado em regiões estuarinas entre trópicos, estando restrito à 

isoterma de 24ºC. Sua localização geográfica está claramente ligada à temperatura das 

águas superficiais do mar (FURUKAWA; WOLANSKI, 1996; VANNUCCI, 2001; ALONGI, 

2009). 

É considerado um ecossistema marginal, cujo grande e variado número de 

interações com os ambientes adjacentes, levam as espécies de plantas e animais que os 

constituem, a viverem no limite de tolerância para as condições ambientais extremas. Com 

isso, adaptações morfológicas e fisiológicas específicas foram desenvolvidas pela biota para 

suportar a variação de salinidade e estresse hídricos causados pelo movimento das marés, 

bem como as condições anaeróbicas do sedimento e a baixa estabilidade do substrato 

altamente inconsolidado (PINHEIRO, 2008). A biodiversidade local é considerada baixa 

quando relacionada a outros ambientes tropicais, pois poucos organismos são tolerantes a 

tais condições e essa diminuição é mais acentuada à medida que esse ambiente se 

aproxima do limiar da isoterma de ocorrência. Associados às causas naturais que torna o 

ambiente de manguezal inóspito, a baixa biodiversidade ainda é agravada pelos impactos 

antrópicos (VANNUCCI, 2001). 

Apesar desses fatores limitantes, o manguezal apresenta uma fauna própria, 

com animais constituintes da micro e macrofauna; incluindo hábitos aquáticos, terrestres ou 
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semiterrestres; podendo ser residentes (vivendo exclusivamente no ambiente) ou 

temporários (visitantes oportunistas que dependem do manguezal em algum período do 

ano, fase do ciclo de vida, para alimentação e/ou reprodução). Os caranguejos Braquiuros 

são os mais abundantes e diversos no manguezal porque são morfologicamente, 

fisiologicamente e comportamentalmente bem adaptados ao ambiente, sendo as famílias 

Grapsidae e Ocypodidae dominantes (MACINTOSH; ASHTON, 2002).  

Além de sua intrínseca importância ecológica, há também a importância física na 

existência do manguezal nas regiões estuarinas. Os processos hidrodinâmicos que ocorrem 

nos estuários, como assimetria das marés, circulação baroclínica e cisalhamento, regulam 

mecanismos como os de fixação e resuspensão do material particulado e entrada e saída da 

água doce/salgada no sistema.  Tais processos contribuem também para a bioestabilização 

da planície flúvio-marinha, atenuando os efeitos das inundações, mantendo a linha da costa 

estável e funcionando como um filtro biológico para a retenção de sedimento, nutrientes e 

poluentes de origem continental (FURUKAWA; WOLANSKI, 1996).  

A alta produtividade e exportação de matéria e energia dos ambientes de 

manguezal são levadas em consideração, pois é incomum para ecossistemas marginais. 

Acredita-se que sua entalpia seja muito alta, com intensa reciclagem de matéria devido aos 

altos mecanismos físicos e mecânicos e altas temperaturas (VANNUCCI, 2001). A 

estimativa é que o acúmulo nos sedimentos de manguezal em regiões tropicais seja na 

ordem de 23.10¹² g de carbono e a exportação de carbono a partir dessas áreas para os 

oceanos atinjam cerca de 46.10¹² g, 11% do aporte total de carbono no oceano 

(JENNERJAHN; ITTEKKOT, 2002).  

As florestas de manguezais abrangem 0,7% do total de florestas topicais no 

mundo, sendo o Brasil o terceiro país com maior área de manguezais (962,683m²; 7% do 

total), perdendo apenas para a Indonésia e Austrália. Entretanto, esse ecossistema vem 

sendo altamente impactados e pelo menos 35% das florestas de manguezais do mundo já 

haviam sido perdidas até 2001, perdas maiores que as registradas para florestas tropicais 

decíduas ou recifes de corais (VALILELA et al., 2001). Dados retroativos de 2007 indicavam 

que as florestas de manguezais, que abrangiam cerca de 137.760Km², já representavam 

12% menos que o estimado pela Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) para aquele ano (GIRI et al., 2010).  

Estudos mais recentes mostram que 40% das espécies de mangue existentes na 

América central encontram-se na Lista Vermelha com risco de extinção da IUCN 

(International Union for Conservation of Nature) (POLIDORO et al., 2010), mas que no 

Brasil, apesar da expansão da aquicultura, urbanização e poluição das águas, a perda de 

áreas de manguezais vem diminuindo proporcionalmente desde 1980, mas ainda é 
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significativa (FAO, 2007). As previsões para os próximos 25 anos também não são 

animadoras. A tendência é que os estuários serão impactados mais significantemente pela 

perda de habitat e alterações associadas ao crescimento da população. Aumento de 

nutrientes, descarga de esgoto doméstico e industrial, eutrofização, sobrepesca e poluição 

são citados como principais problemas responsáveis pelas mudanças na estrutura e função 

das comunidades bióticas estuarinas (KENNISH, 2002). 

O manguezal é considerado área de preservação permanente, segundo o artigo 

4° da Lei 12.651/12, do novo Código Florestal, o que, por si só, dispensaria a necessidade 

de criar unidades de conservação para protegê-los. O impacto antrópico não causa só a 

degradação ambiental, mas também perdas sociais e econômicas (MMA, 2010, POLIDORO 

et al., 2010). Assim, é de extrema importância o monitoramento da saúde ambiental desse 

ecossistema costeiro, para auxiliar nas estratégias de conservação e manejo sustentável na 

gestão ambiental.  

 

1.2 METAIS EM ECOSSISTEMA MANGUEZAL 

 

Metais com alta eletronegatividade, com densidade maior que 5 g cm-³, peso 

molecular acima de 20, excluindo os metais alcalinos, os alcalinos terrosos, os lantanídeos e 

os actinídeos, são denominados “metais pesados”. Entretanto, esse termo é contraditório e 

as características que define “metal pesado” diferem conforme o autor e vem sendo 

associado a elementos que tenha algum grau de toxicidade ou ecotoxicidade, e com isso 

acaba englobando elementos não metálicos (EPA, 2002). 

Há uma controvérsia entre os órgãos United States - Environmental Protection 

Agency (EPA) e Occupational Safety & Health Administration (OSHA) no que diz respeito 

aos elementos considerados “metais pesados”. A International Union of Pure and Applied 

Chemistry (IUPAC), que vem sendo mundialmente respeitada para nomenclaturas químicas 

e terminologias, não aconselha o uso do termo, aconselhando apenas o uso de “metais” 

para se referir a esses elementos (EPA, 2002). Outros autores sugerem diferentes formas 

de classificação dos metais, um exemplo é classifica-los em classe A, B e intermediário 

conforme sua polaridade e capacidade de receber e doar elétrons (FRAUSTO; WILLIAMS, 

1993). Nesse trabalho, para não haver controvérsias, será adotado por conveniência a 

nomenclatura “metais” para os elementos estudados.  

Os metais são intrínsecos ao meio ambiente e não são criados nem destruídos 

por processos químicos ou biológicos, podem apenas se encontrarem nas formas inorgânica 

ou orgânica e estão em constante processo de exportação e importação para o meio 

ambiente. O background geoquímico ou natural é a abundância natural, dos elementos 
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químicos, incluindo os metais, na crosta terrestre. Áreas anômalas com alta concentração 

de metais são conhecidas como “hot spot”, e podem ocorrer naturalmente ou são 

comumente causadas por atividades antrópicas como, mineração, industrialização e 

urbanização. (EPA, 2007).  

Os sedimentos, característicos do substrato inconsolidado que forma o 

manguezal, são detritos de rochas que sofreram erosão, precipitação química a partir de 

oceanos, vales, rios ou ações biológicas, e são depositados na superfície em camadas de 

partículas inconsolidadas quando a energia do agente de transporte diminui (SUGUIO, 

2003). Os metais nesses ambientes podem estar associados às diferentes fases do 

sediemento, como as faces minerais sólidas, à matéria orgânica, aos colóides e à água 

intersticial.  

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA – USA) define o 

termo biodisponibilidade ou “fração de metal disponível ambientalmente” como a fração do 

total de metais no sedimento, água ou ar disponível para modificações físicas, químicas ou 

biológicas e com potencial de contato ou entrada em um organismo. Dessa porção, a fração 

bioacessível é a quantidade de metais no sedimento que entra em contato direto com os 

organismos e é potencialmente disponível para absorção (EPA, 2007). Adicionalmente, os 

metais em sedimentos podem estar mais biodisponíveis ou menos biodisponíveis aos 

organismos, dependendo não somente da sua forma química, mas também das 

características físico-químicas do ambiente, granulometria do sedimento e características 

dos organismos. Devido a essa diversidade de fatores que regula a biodisponibilidade, esta 

pode ser diferente mesmo em sedimentos com concentrações semelhantes de poluentes e 

resultar em diferentes respostas da biota (MORALES-CASELLES et al., 2009). A absorção, 

a distribuição, a transformação e a excreção de um metal em um organismo, dependem das 

características do metal, da forma em que se encontra disponível no ambiente e da 

capacidade do organismo de regular e/ou acumulá-los (EPA, 2007). 

Assim, a determinação da concentração de metais no sedimento pode não 

revelar sua disponibilidade aos organismos aquáticos e não deve ser usado individualmente 

como um indicador de qualidade ambiental, bem como a avaliação da qualidade ambiental 

baseada somente na avaliação de comunidades bentônicas, também não são claras 

(PEREIRA et al., 2012). Estudos recentes mostram a importância da integração dos 

resultados dos efeitos direto dos poluentes e bioacumulação às possíveis respostas 

fisiológicas dos bioindicadores analisados (BELIAEFF; BURGEOT, 2002; BROEG; 

LEHTONEN, 2006; MARTINS-DÍAZ et al., 2008; NUDI et al., 2007; WANG et al., 2008). 

Uma resposta em conjunto dos efeitos diretos e indiretos dos poluentes, permite uma 

avaliação mais abrangente da saúde ambiental da região. 
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1.3 Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) 

 

Ucides cordatus (Linnaeus, 1763), conhecido popularmente por caranguejo-uçá, 

castanhão, caranguejo do mangue ou caranguejo verdadeiro, pertence à família Ocypodidae 

e é endêmico do manguezal da costa atlântica do continente americano. Trate-se uma 

espécie de braquiuro longeva, podendo viver mais de 10 anos e as fêmeas atingirem a 

maturidade sexual em torno de 2 a 3 anos de idade, com aproximadamente 4 cm largura da 

carapaça. O período de muda está diretamente relacionado ao período reprodutivo da 

espécie e é de caráter sazonal, correlacionando-se positivamente com o aumento da 

luminosidade e maiores amplitudes de maré (ALVES; NISHIDA, 2002).  

Ucides cordatus desempenha um papel chave na cadeia trófica do manguezal, 

podendo se aproximar a 80% da biomassa da epifauna (KORCH, 2002). Esse caranguejo 

apresenta o habito de cavar tocas de até 2 m de profundidade, deixando-as apenas para se 

alimentarem e se reproduzirem (KRISTENSEN, 2008; LEE, 2008). O hábito alimentar de U. 

cordatus é variado, ingerindo desde sedimento, folhas e raízes de mangue até restos de 

animais, o que permite classificá-lo como onívoro (CHRISTOFOLLETI, 2013). Esse grande 

espectro alimentar, associado à atividade biogênica e de bioturbação causada pela abertura 

das tocas, mostra que essa espécie tem um papel importante no ciclo biogeoquímico do 

ecossistema estuarino, mesmo que o total de área ocupada pelas tocas não ultrapassem 

5% da área total do manguezal (PULMANNS et al., 2014). É um importante agente na 

degradação da matéria orgânica e retenção de carbono e nutrientes, e torna a degradação 

ocorrida naturalmente na superfície do sedimento até 2,4 vezes mais rápido (FERNANDES, 

2012; NORDHAUS et al., 2006, MIDDLETON; MCKEE, 2001).    

O caranguejo-uçá é um organismo eurihalino, ou seja, suporta larga faixa de 

variação da salinidade (MARTINEZ et al., 1998). A capacidade de homeostase deve-se a 

um mecanismo osmorregulatório presente nas brânquias posteriores (MARTINEZ et al., 

1999). Sua fisiologia é bem conhecida e sabe-se que o hepatopâncreas é um órgão com 

função, principalmente, nutricional e reprodutiva. É no hepatopâncreas que ocorre a 

estocagem de cálcio e de fósforo para a produção de uma nova carapaça na época de 

muda (troca do exoesqueleto). Essa estocagem pode estar relacionada ao fenômeno de 

retenção de metais do ambiente em U. cordatus (CORRÊA et al., 2002)  e torna o 

hepatopâncreas alvo de estudo de bioacumulação nesses animais.  

Ucides cordatus tem sido utilizado como bioindicador de qualidade ambiental 

para a região de manguezal, pois tem ampla distribuição geográfica, hábito alimentar que 

abrange várias matrizes e demonstra sensibilidade a diversos poluentes (SANTOS, 2002). 
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Diferentes trabalhos têm apontado este caranguejo como um bom bioindicador para 

contaminação por hidrocarbonetos (NUDI et al., 2007), benzeno (TOLEDO, 1999), DDT, 

DDE, DDD, HCB, HCH, Aldrin, Dieldrin e Endrin na Baía de Todos os Santos – BA 

(TAVARES et al., 1999) e para metais (CORRÊA Jr. et al., 2000; HARRIS; SANTOS, 2000). 

Além dessas relevantes características ecológicas, U. cordatus tem uma 

histórica importância socioeconômica, uma vez que é um dos mais significativos recursos 

pesqueiros extraídos de manguezal. A espécie é uma importante fonte de proteína animal e 

a principal fonte de renda de catadores, que em sua maioria são caracterizados dentre os 

10% mais pobres da população brasileira (FISCARELLI; PINHEIRO, 2002; SOUTO, 2007).  

O aumento do número de catadores e animais coletados, a captura dos maiores 

indivíduos (machos com largura cefalotoraxica maior de 6,5 cm) e métodos de captura não 

seletivos estão comprometendo a estrutura populacional de U. cordatus (JANKOWSKY et 

al., 2006). Consequentemente, não é recente a preocupação quanto à diminuição do 

estoque pesqueiro da espécie, não somente pela sobrexplotação, mas também em 

consequencia da degradação que os manguezais vêm sofrendo no Norte e Nordeste do 

Brasil (NASCIMENTO, 1993). 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), em sua Instrução Normativa IBAMA nº 34/03-N, de 24 de junho de 2003, proíbe a 

captura de fêmeas no período de 1° de dezembro a 31 de maio nos estados do Pará, 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia. Proíbe, ainda, a captura de qualquer indivíduo com largura da carapaça inferior a 6 

cm (IBAMA, 2003). Medidas como essas foram necessárias já que U. cordatus é citada na  

Instrução Normativa nº 5, de 21/05/2004, do Ministério do Meio Ambiente como 

representante de uma espécie sobrexplotada e na Lista Vermelha do Brasil (MMA, 2004). 

Em 2011, foi lançada a Proposta de Plano Nacional de Gestão Para o Uso Sustentável do 

Caranguejo-Uçá (U. cordatus), do Guaiamum (Cardisoma guanhumi, Latreille, 1825) e do 

Siri-azul (Callinectes sp) (IBAMA, 2011) na tentativa de reestabelecer a integridade dessas 

populações. 

A importância socioeconômica e o papel ecológico de U. cordatus nos 

manguezais, o torna objeto chave na pesquisas de avaliação ambiental. Sua ecologia e a 

fisiologia são bastante conhecidas, porém estudos abrangendo a caracterização das 

populações, diversidade genética, efeito da poluição e da contaminação ainda precisam ser 

complementados. A obtenção desses resultados de cunho multidisciplinar contribuirá para a 

preservação e caracterização do cenário atual da espécie e de seu habitat na Área de 

Proteção Ambiental da Baia de Todos os Santos (APA BTS). 
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1.4 FERRAMENTAS MOLECULARES EM ESTUDOS AMBIENTAIS  

 

A destruição e poluição de ambientes costeiros nas últimas décadas vêm sendo 

motivo de preocupação e estímulo a estudos que buscam conter, reverter e monitorar as 

causas que levam ao comprometimento dessas regiões (MMA, 2010). Para avaliar o nível 

de contaminação de um ambiente, os monitoramentos podem ser feitos de forma direta, 

através da determinação da concentração de contaminantes nas matrizes físicas, 

determinação química em água, sedimento e ar, ou de forma indireta, por indicadores 

biológicos de contaminação, por determinação bioquímica em organismos. 

O Conselho Internacional para Exploração dos Mares (ICES) tem apoiado o uso 

de biomarcadores como método para avaliar os efeitos de contaminantes sobre a biota 

marinha (ICES, 2004). Os biomarcadores moleculares são capazes de indicar as alterações 

fisiológicas causadas tanto por um estresse agudo (resposta curta) quanto por um estresse 

crônico (resposta longa) e permite examinar os danos bioquímicos relacionados a essas 

alterações fisiológicas nos organismos expostos a contaminação (PEREIRA et al., 2012). 

Essas alterações não são refletidas pela determinação da concentração de poluentes no 

meio ambiente, nem pela bioacumulação desses contaminantes nos tecidos dos animais 

analisados (PEREIRA et al., 2011). 

A capacidade de biotransformar os xenobióticos, que são os compostos 

exógenos ao metabolismo, envolve diferentes vias metabólicas e, muitas vezes, permite a 

detoxificação do organismo (TRIVELLA, 2006). O processo de biotransformação ou 

excreção de um xenobiótico apresenta três fases distintas. A primeira fase de preparação, 

as reações são catalisadas pelas enzimas do citocromo P450 (CyP450) e as moléculas 

menos reativas sofrem oxidação. A segunda fase de conjugação que é representada pelo 

grupo de isoenzimas glutationa S-transferase (GSTs), que ao se conjugar com compostos 

remanescentes da primeira fase, se transforma na forma reduzida (GSH – Glutationa 

reduzida). Esses conjugados são menos reativos e são mais facilmente excretados na 

terceira fase. Na última fase, há a eliminação onde diferentes mecanismos de transporte 

atuam para excretar os conjugados de glutationa (KÖHLER et al., 1998). 

Dessa forma, alterações das atividades das enzimas envolvidas nessas fases 

podem estar relacionadas a um aumento no processo de biotransformação nos organismos 

expostos ou à inibição causada por algum xenobiótico. Níveis de glutationas, por exemplo, 

são bastante utilizados como parâmetro relativo ao estresse oxidativo, pois estão envolvidos 

na proteção dos organismos contra contaminantes existentes no ambiente (WANG; 

BALLTORI, 1998; ANDERSEN et al., 2006). Alterações nas atividades do complexo de 

glutationas foram associadas à bioacumulação de metais em caranguejos, porém, essa 
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mesma enzima não variou com a sazonalidade, o que indica que o complexo enzimático das 

glutationas é um bom biomarcador bioquímico para estresse ambiental causado por 

impactos antrópicos (PEREIRA et al., 2010).  

Um biomarcador molecular utilizado como indicador em ecologia marinha é a 

razão entre os ácidos nucleicos, RNA e DNA. Esse biomarcador pode atingir diferentes 

níveis de organização ecológica atuando como um indicador de interações tróficas, índice 

de exergia e identificação de presas em nível de comunidades. Para populações, pode 

indicar taxa de crescimento, estado nutricional ou impacto de pesca exploratória. Já em 

nível de individuo, indica o estado ecofisiológico do organismo, sendo que os maiores 

valores desse índice indica uma maior produção de proteínas pelos RNAs. Como não há 

valores validados em laboratório, esse índice se torna recomendado para uma avaliação 

mais precisa dos níveis de estresse ecofisiológicos para compração dos indivíduos e 

ecossistemas (CHÍCHARO; CHÍCHARO, 2008). 

Outros biomarcadores moleculares capazes de identificar mudanças na estrutura 

genética de populações também são amplamente utilizados para detectar as variações 

causadas pelo efeito da poluição ambiental.  As mudanças genéticas é um dos efeitos mais 

permanentes da poluição e com maior potencial de consequências em longo prazo. Os 

contaminantes podem elevar a diversidade genética quando os efeitos forem mutagênicos e 

aumentarem de forma direta a taxa de mutação ou quando indiretamente afetar a taxa de 

mutação através dos mecanismos de reparo do DNA. A diversidade pode diminuir quando 

os efeitos dos contaminantes favorecerem os genótipos mais tolerantes, causar o efeito do 

gargalo genético ou alterar a taxa de migração. Essa diminuição da diversidade genética 

como efeito de contaminantes é chamada de “erosão genética” (VAN STRALEN; 

TIMMERMANS, 2002). 

Estudos vêm mostrando a bioacumulação, contaminação e variações fisiológicas 

em U. cordatus (HARRIS; SANTOS, 2000; NUDI et al., 2007; SILVA et al., 2001). 

Entretanto, estudos combinando bioacumulação, resposta bioquímica em U. cordatus, ainda 

são escassos. O objetivo geral desse trabalho é avaliar a influência do ambiente na 

diversidade genética de U. cordatus através de estudos correlacionando a concentração de 

metais biodisponíveis no sedimento de manguezais e a resposta bioquímica do animal 

expressa em ambientes contaminados. Uma correlação positiva desses fatores 

demonstraria um comprometimento da saúde e qualidade ambiental, risco à integridade 

ecológica e à preservação do ecossistema. 
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1.5 AREA DE ESTUDO 

 

A Bahia apresenta a maior extensão litorânea do Brasil e é o quarto estado com 

maior área de manguezal (KJERVE; LACERDA, 1993). A Baía de Todos os Santos (BTS) 

localiza-se na região norte do estado, denominada Recôncavo Baiano, entre 12°50’ S e 

38°38’ W. Apesar de ser a segunda maior baía do Brasil, atrás apenas da baía de São 

Marcos, no Maranhão, é considerada a maior e mais importante baía navegável do litoral 

brasileiro (LEÃO; DOMINGUEZ, 2000). 

A BTS está localizada sobre rochas sedimentares que formam a Bacia 

Sedimentar do Recôncavo. A Bacia Sedimentar do Recôncavo é, na verdade, uma sub-

bacia localizada ao sul do complexo de Bacias Recôncavo-Tucano-Jatobá que teve o inicio 

de sua formação no cretáceo inferior, a 145 milhões de anos atrás, na separação dos 

continentes da America do Sul e África. Durante sua formação ocorreram vários processos 

de deposição, erosão e afloramentos. No Mioceno inferior houve um aumento na 

temperatura global, que provocou uma elevação no nível do mar em até 150 m a mais do 

que é atualmente. A diminuição desse nível do mar, já no Mioceno médio/superior, levou a 

deposição considerável de folhelhos marinhos fossilíferos em algumas regiões da BTS. No 

final do Mioceno, o nível do mar era equivalente ao atual e no Plioceno, a aproximadamente 

2 milhões de anos atrás, o nível do mar encontrou-se abaixo do que é hoje, desencadeando 

um processo erosivo em toda a região costeira que corroborou para a formação da BTS 

(HATJE; ANDRADE, 2009). 
As falhas geológicas de Salvador e Maragogipe fazem da BTS um sistema 

estuarino típico, que drena cerca de 94 bacias e apresenta fontes difusas de descarga de 

água doce durante os períodos chuvosos. Além disso, o sistema de maré não é uniforme 

dentro da BTS e associado às demais diferenças climáticas, pluviométrica e de drenagem, 

fazem com que existam sub-regiões e bacias com características intrínsecas.  Dentre as três 

maiores bacias da BTS, a dos rios Paraguaçu, Jaguaripe e Subaé, duas foram inclusas 

como área de amostragem desse trabalho. O rio Jaguaripe (1.480 km2) encontra-se na 

porção sudoeste da BTS, o rio Subaé (655 km2) nasce na região da cidade de Feira de 

Santana e deságua nas proximidades do município de Santo Amaro da Purificação e o rio 

São Paulo (37 Km2), que apesar de ser um tributário de menor extensão, também foi 

selecionado como área amostral, devido ao seu histórico de ocupação urbana e industrial. 

Nas últimas décadas essas regiões vêm apresentando um histórico de crescente 

industrialização, urbanização e exploração e refino petrolífero (QUEIROZ; CELINO, 2008). 

Com esse crescimento urbano e industrial da região metropolitana de Salvador e das 

cidades do recôncavo foi necessário a criação de programas de saneamento, como o 
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Projeto Bahia Azul, o aumento na fiscalização junto às indústrias localizadas no entorno e a 

implantação da Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos (APA da Baía de 

Todos os Santos), onde estão inseridas todas as ilhas e estuários localizados na BTS. 
O processo de industrialização na região iniciou-se nos anos 50, quando a 

Petrobrás implantou a refinaria Landulpho Alves (RLAM) no município Madre de Deus, onde 

se localiza o rio São Paulo. Além disso, a presença de pequenos poços de petróleo e 

acidentes do tipo blow-out (explosões de poços), atividades de exploração, refino e 

armazenamento, realizadas pela Refinaria Landulpho Alves (RLAM), levaram a 

contaminação dos manguezais da região. No município de Candeias, também próximo ao 

rio São Paulo, estão localizadas diversas indústrias químicas, como por exemplo, a 

Proquigel (ex- Metacril) e a Union Carbide, pertencente atualmente a “The Dow Chemical 

Company”  cujos efluentes industriais eram lançados no rio São Paulo sem prévio 

tratamento até a década passada (CRA, 2004). 

Na bacia do rio Subaé, as principais atividades poluidoras são atividades 

industriais, lançamento de esgotos domésticos, utilização de agroquímicos em plantações e 

o lançamento de resíduos sólidos sem tratamento adequado. Nos anos 60 houve a 

instalação do Centro Industrial do Subaé (CIS). Além desses, hoje oito dos dez portos e 

terminais marítimos do Estado da Bahia estão localizados dentro da BTS (CRA, 2004). 

Na bacia do rio Jaguaripe, a agricultura com o uso indiscriminado de pesticidas e 

corretivos, disposição inadequada de esgotos sanitários e resíduos sólidos e o aterro de 

manguezais está entre os principais impactos ambientais da região. Podemos citar também 

a produção de artesanato de barro, realizado por cerca de 60 olarias, na qual utilizam 

esmaltes, óxido de chumbo, sulfato de cobre, dentre outras substâncias como tinta e matéria 

prima (CRA, 2004). Apesar desse histórico, a região do rio Jaguaripe ainda é considerada 

uma das regiões mais preservadas das BTS. 

  

 

 



22 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para a realização do projeto foram definidas as etapas que iriam fazer parte do 

estudo. Abaixo se encontram descritas as etapas do estudo e os métodos e materiais 

utilizados. 

 

2.1 ÁREAS DE ESTUDO 

 

Para o desenvolvimento do estudo foram selecionadas três áreas amostrais 

localizadas em manguezais da Baía de Todos os Santos (BTS) (Figura 2.1). 

 
Figura 2.1 – Baia de Todos os Santos (BTS) e regiões de amostragem: JAG= Rio Jaguaripe; SUB = 
Rio Subaé e SAO = Rio São Paulo 

 
Fonte: adaptado de HADLICH; UCHA; CELINO, 2008 

 

O manguezal que margeia estuário do rio Jaguaripe, localizado no município de 

Jaguaripe, sul da BTS o estuário do rio Subaé, município de São Francisco do Conde, na 

região norte da BTS e o estuário do rio São Paulo, localiza-se no município de Madre de 
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Deus, região nordeste da BTS, foram selecionados devido aos diferentes históricos de 

atividades industriais, urbanização e influência antrópica. Por outro lado, também, a 

proximidade entre as regiões estuarinas selecionadas e as suas localizações inseridas em 

uma mesma baia, cuja formação geológica e as características se assemelham, auxiliam na 

análise e comparação das características físico-químicas e no estudo da influência dos 

contaminantes na qualidade da saúde ambiental dos estuários. 

 
2.2 COLETA E PRESERVAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

As coletas nos rios Jaguaripe e Subaé foram realizadas no mês de maio/2013 e 

no rio São Paulo, no mês de agosto/2013. Anteriormente, foi realizada uma campanha para 

o reconhecimento das áreas e confirmação das técnicas e desenho amostral previsto. 

Nessas campanhas, foram amostrados os sedimentos dos manguezais bem como os 

espécimes de caranguejo Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) necessários às análises 

biológicas.  

Em cada estuário amostrado, a equipe de campo foi sempre formada por quatro 

pesquisadores, que garantiram a coleta correta dos sedimentos, contou com o auxilio de um 

barco com um piloto e dois catadores de caranguejos, geralmente habitantes das 

comunidades e associados às colônias de pescadores locais. 

 
2.2.1 Coleta de Sedimento 

 

Foram realizadas coletas sistemáticas, onde em cada área foram determinados 

três pontos de amostragem, alinhados perpendicularmente à linha da costa. O ponto 1 foi 

amostrado no inicio do aparecimento da vegetação, próximo à linha de maré baixa, e os 

demais pontos, 2 e 3, foram dispostos à 5 m e 10 m distantes do ponto 1, respectivamente. 

Em cada ponto foram obtidos três replicas amostral de campo (A, B e C), coletados a cada 

5m e paralelos ao canal estuarino, totalizando nove testemunhos amostrados por estuário 

(Figura 2.2). 

A amostragem vertical do sedimento foi realizada com o auxilio de um 

testemunhador manual até a profundidade máxima de 1 m. O sedimento que teve contato 

com as paredes do testemunhador foram descartados. A utilização do testemunhador 

permite obter uma coluna vertical de sedimentos pouco deformados, possibilitando a análise 

das diversas camadas presentes e a coleta de amostras para diversas análises 

laboratoriais, físicas e químicas. Cada testemunho amostrado foi subdividido em 10 

amostras com 10 cm de profundidade cada, contando a partir da superfície (Figura 2.3). 
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Figura 2.2 – Desenho amostral utilizado nas coletas de sedimento, demonstrando a disposição dos 
pontos amostrados (P1, P2, P3), disposição das triplicatas (A, B e C) dos pontos amostrados, 
profundidade dos testemunhos amostrados (1 m) e distância entre eles (5 m) 

 
Fonte: A autora (2015) 

 
Figura 2.3 – Procedimento utilizado para coletas de sedimento: a) Testemunho (1m) inserido no 
sedimento; b) Sedimento amostrado com testemunho; c) Divisão do sedimento a cada 10 cm; d) 
Sacos de acondicionamento do sedimento, devidamente etiquetados 

 
Fonte: A autora (2013) 
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Em campo, as amostras foram armazenadas em sacos plásticos, identificados e 

acondicionados em caixas térmicas devidamente refrigeradas. Posteriormente, o material 

coletado foi levado ao Laboratório de Estudos Biogeoquímicos de Manguezal (LEM-IGeo-

UFBA), onde foram mantidas à – 20 °C até seu preparo para posteriores análises. 

As amostras de sedimento foram secas a frio em liofilizador. No liofilizador as 

amostras foram submetidas à vácuo na escala de até 15.000 a 1µHg e temperatura de -55 

ºC até a secagem total das amostras. Este método foi escolhido, pois mantêm as 

características físico-químicas das amostras, prevenindo a quebra e a volatilização de 

analítos mais sensíveis (SALATA et al., 2008)  

Após a secagem, as amostras correspondentes as réplicas de campo (A, B e C) 

foram homogeneizadas. As amostras foram peneiradas (2 mm), desagregada em pilão e 

pistilo de porcelana, tomando-se os devidos cuidados para não romper os grãos de 

sedimento, o que poderia alterar os resultados das análises de granulométricas. Após o 

peneiramento, as amostras foram mantidas em sacos plásticos em ambiente seco e 

climatizado, com temperatura máxima de 20 ºC até serem analisadas.  

 

2.2.2 Coleta de Ucides cordatus 
 

Foram coletados caranguejos da espécie Ucides cordatus (Figura 3.4), no qual 

se encontra classificado taxonomicamente segundo Linnaeus (1763) como: 

Filo                 ARTHROPODA 

Subfilo            CRUSTACEA 

Classe            MALACOSTRACA 

Ordem            DECAPODA 

Infraordem     BRACHYURA 

Família           Ocypodidae 

Gênero           Ucides 

Espécie          Ucides cordatus 
 

Os animais foram obtidos com o auxilio de um marisqueiro pelo método de 

“braceamento” nos mesmos pontos onde foram realizadas as coletas de sedimento. Para 

anular o efeito do sexo e tamanho dos animais nas análises, foram selecionados animais 

machos, maiores de 60 mm e em fase de intermuda do ciclo de crescimento (mecanismo de 

crescimento dos artrópodes). Os animais foram imediatamente colocados em gelo após a 

coleta para diminuição do metabolismo, bem como para minimizar o estresse causado pela 
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captura e transporte. Em laboratório, esses animais foram mantidos em temperatura de até -

20 ºC até inicio das análises.  

 
Figura 2.4 – Exemplar de Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) 

 
 

 Fonte: Christofolleti (2007)  

 

Após duas tentativas de coleta dos animais no estuário do rio São Paulo foram 

encontrados apenas quatro animais machos de tamanho igual/ maior a 60 mm. Por se tratar 

de uma área significativa para os estudos, devido a sua localização e histórico de 

contaminação, foram considerados os maiores indivíduos encontrados no local.  

Em laboratório, os caranguejos coletados foram pesados em balança analítica e, 

com o auxilio de um paquímetro digital, foram obtidas suas biometrias (largura e 

comprimento da carapaça). A ausência de qualquer quela ou pereiopodo foi registrada para 

que seja considerado futuramente nas correlações, onde será usado o peso como variável. 

As quelas e os pereiopodos restantes foram retirados, devidamente etiquetadas e levadas 

novamente ao freezer para serem utilizados nas análises moleculares. 

Os animais foram dissecados com a retirada completa e pesagem dos 

hepatopâncreas. Os hepatopâncreas foram armazenados individualmente em potes 

plásticos, previamente descontaminados em solução de 20% de HCl, e congelados (Figura 

2.5). Subamostras de hepatopâncreas de cinco individuo de cada estuário, totalizando 15 

animais, escolhidos aleatoriamente, foram armazenadas em álcool absoluto e enviadas para 
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análise molecular. Os hepatopâncreas foram secos a frio em liofilizador, pesados (peso 

seco) e armazenados em dessecadores até o inicio das análises.  
 

Figura 2.5 – Exemplo do processo de biometria e retirada do hepatopâncreas de Ucides cordatus: h) 
largura do cefalotórax; i) comprimento do cefalotórax; j) parte interna do cefalotórax com o 
hepatopâncreas; k) potes plásticos contendo os hepatopâncreas de U. cordatus  

 
 

 

2.3 ANÁLISES FISICO-QUIMICAS 

 
Para a realização das análises físico-químicas foram definidas as etapas 

descritas abaixo.  

 

2.3.1 Caracterização Granulométrica 
 

Para minimizar a influencia do peso da matéria orgânica contida nas amostras 

de sedimento na determinação granulométrica, 3 g de amostra foi calcinada em mufla à 400 

ºC por aproximadamente 4 h.  

Para a determinação da composição granulométrica das amostras de 

sedimentos utilizou-se cerca de 1 g de amostra pré calcinadas. As amostras foram 

peneiradas (> 500 µm) para determinação da fração de areia grossa. 
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 Em seguida, as frações menores que 500 µm foram tratadas com peróxido de 

hidrogênio em abundância até não ser mais observado a evolução de gás. Com isso 

eliminou-se a matéria orgânica que pode ter permanecido na amostra.  

Adicionou-se 20 mL de haxametafosfato de sódio 0,1 mol L-1 (agente 

dispersante) e agitou-se a mistura por 4 h. A quantificação das frações granulométricas, 

entre 0,04 a 500 µm de diâmetro, foi realizada em um analisador por difração de laser, 

modelo Cilas 1064 que apresenta 100 frações entre as faixas citadas, utilizando 

previamente 10 minutos de sonicação para dispersão da amostra. 

Os resultados obtidos foram analisados pelo programa de análise granulométrica 

GRADISTAT 1.0 através das equações propostas por Folk & Ward (1957). Os dados são 

apresentados nas classes de tamanho de areia (> 63 µm), silte (entre 2 µm e 63 µm) e argila 

(< 2 µm). 

Para o controle de qualidade analítico, foi realizado análise em triplicatas em 

20% das amostras aceitando-se um Desvio Relativo Percentual (DRP) inferior a 20% (Limite 

controle).  Além disso, um ensaio em branco foi realizado a cada 10 amostras, para que 

possíveis contaminações provenientes de reagentes e/ou de materiais fossem detectadas. 

 
2.3.2 Quantificação do Teor de Matéria Orgânica 

  

A matéria orgânica foi quantificada de forma indireta ao se determinar o carbono 

orgânico.  Para a determinação do teor de carbono orgânico no sedimento foi utilizado o 

método da EMBRAPA (2009), onde em um erlenmeyer de vidro de 500 mL, pesou-se 

aproximadamente 0,25 g de sedimento previamente seco, peneirado e macerado. 

Adicionou-se 10 mL exatos de solução de dicromato de potássio 0,5 N e, em capela, 20 mL 

da solução de sulfato de prata (2,5%) em ácido sulfúrico. Manteve-se sob agitação por 1 

minuto, garantindo a completa mistura entre o sedimento e os reagentes. Após 30 minutos, 

foi adicionado 200 mL de água destilada, 10 mL de acido fosfórico (85%) e 

aproximadamente 0,2 g de fluoreto de sódio. Adicionou-se 0,5 mL de indicador difenilamina 

e titulou-se com sulfato ferroso amoniacal (1 N) até o aparecimento da coloração verde 

brilhante. 

Para o cálculo do teor de carbono orgânico após a titulação, utiliza-se a seguinte 

fórmula:  

 

% MATERIA ORGÂNICA = % CARBONO X 1,724 

 

% MATERIA ORGÂNICA (OXIDÁVEL) = 10 (1 – T/S) X F 
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Onde: 

T = volume gasto de sulfato ferroso amonical na titulação da amostra; 

S = volume gasto na titulação do ensaio em branco; 

F = fator de correção = (0,5 N) x 12 / 4000 x 1,72 x (100 / massa da amostra 

seca) 

 

Foi adotado o fator de conversão da matéria orgânica para carbono orgânico 

igual a 1,724. Este fator é baseado no pressuposto que a matéria orgânica apresenta 58% 

de carbono.  

Para o controle de qualidade analítico, foi realizado análise em triplicatas em 

20% das amostras aceitando-se o Desvio Relativo Percentual (DRP) inferior a 20% (Limite 

controle).  Além disso, um ensaio em branco foi realizado a cada 10 amostras, para que 

possíveis contaminações provenientes de reagentes e/ou de materiais fossem detectadas. 

 
2.3.3 Determinação do Teor de Nitrogênio Orgânico 
 

O teor de nitrogênio orgânico no sedimento foi determinado pelo método de 

Kjedahl por destilação a vapor, segundo a descrição da EMBRAPA (2009).  

O bloco digestor foi previamente aquecido a 150 °C. Cerca de 0,7 g de cada 

amostra de sedimento foram transferidos para o tubo digestor de kjeldahl de 100 mL e 

adicionados 15 mL da solução ácida digestora, contendo K2SO4 para aumentar a 

temperatura de ebulição do H2SO4 e do catalisador CuSO4. O tubo foi agitado manualmente 

para melhorar o contato da amostra com a solução e colocado no bloco. A temperatura foi 

mantida a 150 °C por 1 h e em seguida, foi levada a 400 °C e, mantida por 2 h. Após o 

arrefecimento do tubo contendo o digerido à temperatura ambiente (cerca de 30-40 min), 

foram adicionados cuidadosamente 25 mL de água e 2 gotas de solução de FeCl3 e o tubo 

foi conectado ao destilador Kjeldahl. Foi adicionado, gradativamente, um excesso (10 mL) 

de NaOH a 30% através do funil de adição, para transformar NH4+ em NH3, fechando-se 

imediatamente o sistema de destilação. Paralelamente, colocou-se 25 mL de solução de 

ácido bórico a 4% em erlenmeyer de 125 mL, adicionando a esta solução 5 gotas do 

indicador misto. Inseriu a extremidade livre do destilador na solução, tendo o cuidado de 

mantê-la sempre imersa até o final da destilação. Em seguida, foi ligado o aquecimento da 

caldeira de vapor, já previamente aquecida até a ebulição, proceder a destilação da amônia, 

a vapor, durante 5 minutos e o destilado foi recolhido. Depois de frio, o volume destilado foi 

titulado com solução padronizada de H2SO4 0,01 N, até a mudança da cor roxa ou azulada 

para rósea. Finalmente, proceder à prova em branco. 
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Para determinação do teor de nitrogênio, usou-se o cálculo:  

N (g / kg) = a – b 

Onde, a = mL de ácido 0,01 N na amostra 

b = mL de ácido da prova em branco. 

Para o controle de qualidade analítico, foi realizado análise em triplicatas em 

20% das amostras aceitando-se o Desvio Relativo Percentual (DRP) inferior a 20% (Limite 

controle).  Além disso, um ensaio em branco foi realizado a cada 10 amostras para que 

possíveis contaminações provenientes de reagentes e/ou de materiais fossem detectadas. 

 
2.3.4 Determinação dos metais em sedimento 
 

A abertura dos grãos de sedimento para determinação das concentrações dos 

metais (Al, Fe, Ba, Cr, Cd, Cu, , Mn, Ni, Pb, V e Zn) foi obtida através do método de digestão 

parcial sugerido por Aguiar (2007), adaptado para esse trabalho. 

No procedimento foram pesados 0,5 g de amostra de sedimento seco e 

macerado em um tubo de ensaio e adicionou-se 5 mL de água-régia (3 HCl + 1 HNO3) a 

50% (v/v). Os tubos de ensaio foram fechados com condensador tipo “dedo frio” para evitar 

a contaminação das amostras e possíveis perdas de elementos voláteis, além de permitir o 

refluxo do material. Os tubos de ensaio foram alocados em bloco aquecedor com 

temperatura entre 90 – 95 ºC, por 3 horas.  

Após o termino da digestão, o extrato foi filtrado em papel-filtro (> 11 µm 

diâmetro) para eliminação do sedimento residual e avolumado para 20 mL com água 

ultrapura. Os metais foram determinados por espectrometria de emissão ótica com fonte de 

plasma indutivamente acoplado (ICP OES) (Marca VARIAN, modelo M 4165). 

A determinação da concentração volumétrica dos metais é obtida pelo produto 

da concentração medida do elemento de interesse pela densidade aparente do sedimento, 

segundo a fórmula: 

 

CV = DAp x [C] 

 

onde:  

CV = concentração volumétrica (µg cm-3),  

DAp = densidade aparente (µg cm-3),  

[C] = concentração (µg g) 

Os resultados foram expressos em mg Kg-1 de sedimento seco.  
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Para aumentar a confiabilidade metodológica das análises e obter a precisão do 

método (precisão intra-corridas), as extrações foram realizadas com triplicatas em 100% das 

amostras, além de brancos analíticos para cada processo de digestão realizado. Com os 

resultados obtidos das triplicatas, aplicou-se o teste estatístico de Grubbs, a um nível de 

confiança de 95%. O teste de Grubbs é utilizado para rejeitar os valores “outliers” (valores 

discrepantes) em relação à estimativa do desvio-padrão (EPA, 1992; ISO 5725-2, 1994; ISO 

5725-3, 1994). 

Para avaliarmos a exatidão do método de extração, utilizamos o mesmo 

procedimento para a análise do material de referência certificado CARMET – STSD-4 

(Canada Centre for Mineral and Energy Technology – stream sediment). 

Os resultados obtidos com a análise do material de referência certificado, assim 

como o limite de detecção, exatidão e precisão das determinações estão apresentados no 

APÊNDICE A. 

 
2.3.5 Determinação dos metais em hepatopâncreas de Ucides cordatus 

 

A morfometria e o número de animais utilizados nas análises de bioacumulação 

estão contidos na Tabela 2.1.  

 
Tabela 2.1 – Características morfométricas dos exemplares de U. cordatus utilizados para 
determinação de metais no hepatopâncreas 

Manguezal  LC CC Peso úmido P. Hepato 
Jaguaripe Min. – Max. 60,49 - 77,22 47,68 - 57,99 102,90 - 196,86 3,53 - 9,13 
n = 20 𝑿𝑿  ± s 68,85 ± 4,71 52,81 ± 2,92 151,44 ± 26,19 5,56 ± 1,53 

Subaé Min. – Max. 59,56 -74,80 25,22 - 57,31 82,42 - 195,62 1,56 -7,35 
n = 20 𝑿𝑿  ± s 64,48 ± 3,88 49,04 ± 6,28 128,55 ± 24,21 4,31 ± 1,51 

São Paulo Min. – Max. 44,59 - 72,82 35,02 - 56,12 39,34 - 188,93 0,70 - 4,33 
n = 20 𝑿𝑿 ± s 54,09 ± 7,08 42,65 ± 5,26 73,34 ± 34,40 2,28 ± 1,02 
LC = Largura da carapaça (mm); CC = Comprimento da carapaça (mm); Peso úmido total do caranguejo (g); P. 
Hepato. = Peso seco do hepatopâncreas (g). 

 

Para a digestão das amostras de hepatopâncreas de U. cordatus foi realizado o 

método de extração total de metais. Como o hepatopâncreas trata-se de um tecido com alto 

teor de gordura, o que dificulta sua digestão total, foram testados diversos métodos e 

misturas ácidas utilizando HNO3, HCl, H2SO4 e peróxido. O método selecionado foi o que 

digeria totalmente a gordura sem apresentar resíduo onde os metais poderiam ainda estar 

associados e descartando a necessidade de filtração. Além disso, durante a fase de testes 
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as amostras digeridas eram submetidas a uma pré determinação para verificação da 

eficiência da digentão e se houve perta de analitaos.   

Para análise dos metais consistiu em pesar 0,1 g do tecido, seco e triturado, 

diretamente no tubo de ensaio, adicionou-se 1 mL de ácido sulfúrico (H2SO4 - P.A.) e 

aqueceu-se em bloco digestor, sob refluxo, a 100°C por 2 minutos, para oxidação do 

material. Ao ser detectado sinais da oxidação da amostra (coloração escura, com aspecto 

líquido e uniforme) foi adicionado 1,5 mL de ácido nítrico (HNO3 - P.A.). Em seguida, a 

temperatura foi elevada lentamente até 200°C e mantida por 3 h. O extrato foi avolumado a 

15 mL com água ultrapura. Os metais Ba, Cu, Mn, V e Zn foram determinados por 

espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP OES) 

(Marca VARIAN, modelo M 4165). Os metais Cr, Cd e Ni foram determinados em 

Espectrometria de Absorção Atômica em Forno de Grafite (GFAAS) (marca Varian, modelo 

Spectra 220Z). 

Para aumentar a confiabilidade metodológica das análises e obter a precisão do 

método (precisão intra-corridas), as extrações foram realizadas em triplicatas em 100% das 

amostras, além de brancos analíticos para cada processo de digestão realizado. Com os 

resultados obtidos das triplicatas, aplicou-se o teste estatístico de Grubbs, a um nível de 

confiança de 95%. O teste de Grubbs é utilizado para rejeitar os valores “outliers” (valores 

discrepantes) em relação à estimativa do desvio-padrão (EPA, 1992; ISO 5725-2, 1994; ISO 

5725-3, 1994). 

Para avaliarmos a exatidão do método de extração descrito acima, utilizamos o 

mesmo procedimento para a análise do material certificado TORT – 2 (Lobster 

Hepatopancreas Reference Material for Trace Metals), produzido pelo “National Research 

Council of Canada (NRC-CNRC) - Institute for National Measurement Standards”. 

Os resultados obtidos com a análise do material de referência certificado, assim 

como o limite de detecção, limite de quantificação, exatidão e precisão das determinações 

estão apresentados no APÊNDICE A. 

 

2.3.6 Análise Multivariada 
 

A Análise de Componentes Principais (PCA), modelo linear de análise indireta de 

gradiente, foi empregada para ordenar a concentração média de metais nos caranguejos 

(Bário, Cádmio, Cobre, Cromo, Manganês, Níquel, Vanádio e Zinco) determinando a 

importância relativa de cada um dos metais, em relação aos três estuários. Uma análise 

direta de gradiente, modelo linear, denominada Análise de Redundância foi realizada com o 

objetivo de verificar a relação entre a bioacumulação de metais e os aspectos biométricos 
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dos caranguejos (largura da carapaça = LC; comprimento da carapaça = CC; peso total = 

PT e peso seco do hepatopâncreas = PH). As análises PCA e RDA foram realizadas 

empregando o pacote estatístico Canoco for Windows versão 4.5 (LEPS; SMILAUER, 1998). 

 

2.4 ANÁLISES MOLECULARES 

 

Para a realização das análises físico-químicas foram definidas as etapas 

descritas abaixo.  

 
2.4.1 Quantificação dos Ácidos nucleicos (DNA e RNA) 

 

Os ácidos nucleicos foram quantificados em 89 animais. A morfometria e o 

número de animais de cada área utilizados para as análises estão contidos na Tabela 2.2.  

 
Tabela 2.2 – Características morfométricas dos exemplares de U. cordatus utilizados nas análises 
moleculares 

Manguezal  LC CC Peso úmido 
Jaguaripe Min. – Max. 60,49 – 77,22 47,68 - 57,99 102,90 - 196,86 
n = 30 𝑿𝑿  ± s 68,77 ± 3,46 53.26 ± 2,53 154,72 ± 22,15 
Subaé Min. – Max. 52,97 – 74,80 25,22 - 57,31 65,93 - 195,62 
n = 37 𝑿𝑿  ± s 62,94 ± 4,69 48,19 ± 5,61 118,73 ± 28,63 
São Paulo Min. – Max. 44,59 - 72,82 35,02 - 56,12 39,34 - 188,93 
n = 22  𝑿𝑿  ± s  53,75 ± 6,84 42,53 ± 5,02 71,85 ± 33,10 
LC = Largura da carapaça (mm); CC= Comprimento da carapaça (mm); Peso úmido total do caranguejo (g); P. 
Hepato. = Peso seco do hepatopâncreas (g). 

Para a quantificação dos ácidos nucleicos seguiu-se o método indicado por 

Schmidt-Thannhauser (1945) de acordo com os procedimentos de Bulow & Buckley (1987). 

Algumas modificações foram introduzidas para adaptar o método à espécie e aos materiais 

e reagentes utilizados, como sugeridos por Amaral e colaboradores (2009). 

Para as análises, entre 0,10 e 0,15 mg (peso fresco) de tecido muscular 

extraídos dos quelípodos  foram pesados e imediatamente homogeneizados em 300 µL de 

HClO4 a 0,2 N com o auxílio de um homogeneizador manual. As amostras foram incubadas 

em gelo durante 15 min e centrifugadas (todas as centrifugações foram a 6000 x g, a 0 - 4 ° 

C, durante 13 min), e o sobrenadante foi descartado. O material sedimentado foi lavado 

duas vezes adicionando 150 µL de HClO4 a 0,2 N, ressuspendendo manualmente o 

material, centrifugando e descartando o sobrenadante depois de cada centrifugação. O 

material sedimentado foi ressuspenso em 100 µL de NaOH a 0,3 N, agitado em vórtex e 

incubado a 37 ºC durante 1 h. Foi adicionado 25 µL de APC a 2,0 N à amostra, submetida a 
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vórtex, incubados em gelo durante 30 min e centrifugadas. O sobrenadante, contendo a 

fracção de RNA, foi deixado à temperatura ambiente e medido sua absorbância a 260 nm. O 

sedimentado foi lavado duas vezes com 300 µL de HClO4 a 0,2 N, como descrito acima e o 

sobrenadante descartado. Foram adicionados 70 µL de APC a 0,6 N à amostra, submetida a 

vórtex e incubada a 70 ºC durante 30 min. A amostra foi submetida a vórtex novamente, 

incubados em gelo durante 15 min e centrifugadas. Todas as soluções de reagentes foram 

mantidas sob refrigeração e  usadas em temperatura gelada. 

O sobrenadante, contendo a fração de DNA, foi deixado em temperatura 

ambiente e medido sua absorbância a 260 nm. A absorbância foi medida com um 

espectrofotômetro NanoDrop® ND-1000 de espectro completo (NanoDrop, EUA), que 

permite análises de alta precisão e elevada reprodutibilidade de amostras de 1 ul (limites de 

detecção 2-3000, 3700 ng / µL para o RNA e DNA de cadeia dupla, respectivamente). Sua 

característica de leitura de espectro completo permitiu a inspeção de contaminação de ácido 

nucleico nas análises das amostras por estimativa da razão 260/280 µm e 260/230 µm. Não 

foram detectadas contaminações expressivas nas leituras de RNA e DNA. Foram realizadas 

três leituras de cada ácido nucleico para cada amostra.  

Os dados das proporções RNA/DNA foram analisados por ANOVA one-way, 

utilizando o software Bioestat versão 5.3. Anteriormente, a normalidade e homogeneidade 

de variâncias foram verificadas pelos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett. Quando os dados 

não atenderam os pressupostos da ANOVA, o teste de variâncias de Kruskal-Wallis foi 

realizado. Quando houve diferença significativa entre as populações de caranguejos, foram 

aplicados os testes de comparações múltiplas, teste de Tukey ou o teste de Dunn (para 

ANOVA e teste de Kruskal-Wallis, respectivamente) para verificar entre quais populações de 

caranguejos dos diferentes manguezais apresentaram diferenças significativas (ZAR, 1996).  

 

2.4.2 Identificação e Quantificação da Isoenzima GST (Glutationa S-Transferase) 
 

Para a quantificação da isoenzima GST (Glutationa S-transferase - EC 2.5.1.18) 

foram utilizados 5 caranguejos de cada estuário, totalizando 15 amostras a serem 

analisadas. 

A preparação das amostras foi feitas através da extração do hepatopâncreas 

que foram imediatamente homogeneizadas em tampão Tris-HCL 20 mM, pH 7,6, EDTA 1 

mM, sacarose 0,5 M, KCl 0,15 M DTT 1 mM, em homogeneizador “Tissue Tearor”, na 

proporção 1 g de tecido para 4 mL de tampão (1:4). 

O homogeneizado foi centrifugado a 18.000 x g por 20 minutos, obtendo-se 

frações de sobrenadante em nitrogênio líquido e armazenou em freezer à – 80 ºC. 
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A eletroforese foi realizada em gel PAGE/SDS (condição desnaturante) 15%. As 

amostras foram concentradas previamente em acetona e, então, ressuspensas em 10 µL de 

Tampão Tris 10 mM, pH 6,8. Essas frações foram submetidas ao tratamento com solução 

tampão de amostras (Tris 0,25 M, pH 6,8, glicerol 40%, SDS 4%, Azul de Bromofenol 

0,008%), contendo 5% de β-mercapto etanol. Para cada 10 µL de amostra foram utilizado 15 

µL de tampão de amostra. As amostras foram fervidas por três minutos, refrigeradas em 

gelo e então aplicadas no gel (25 µL/poço). 

Foi utilizado um sistema de eletroforese com gel de entrada (stacking get) com 

concentração de 5% e o gel de corrida (running gel) de 15%. O tampão de corrida (running 

buffer) utilizado foi o tampão Tris-HCl 25 mM, pH 8,3, Glicina 192 mM, SDS 0,1%. O sistema 

foi mantido com voltagem constante de 80 V até que as amostras atingissem o gel de 

corrida, aumentando então a voltagem para 120 V, monitorando-se a temperatura para 

evitar um superaquecimento. 

Os géis foram fixados em uma solução contendo metanol 50%, ácido acético 

12%, formaldeído 0,25 mL/L e as bandas da proteína GST puderam ser visualizadas após 

coloração por prata. 

Para a extração do RNA e síntese do cDNA (DNA complementar) dos tecidos 

dos hepatopâncreas, o RNA total foi isolado das amostras usando o método de Trizol 

(Invitrogen), de acordo com as instruções do fabricante. As amostras de RNA extraídas 

tiveram um tratamento prévio de RNA-free (DNase) para prevenir uma contaminação 

genômica por DNA. A síntese de cDNA foi realizada usando o sistema de transcriptase 

reversa do kit Omniscript RT (QIAGEN), seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante.  

Para o teste quantitativo o nível de mRNA dos genes alvo no hepatopâncreas foi 

mensurado por qPCR real-time (quantitative Polimerase Chain Reaction – qPCR). Os 

primers específicos foram designados pelo Primer Quest program (Integrated DNA 

Technology, IDT). 

 A amplificação foi realizada com o kit Quantifast SYBR Green em um volume 

total de 20 μL contendo 20  μM de primer reverso e 100 μg de cDNA. O real-time PCR foi 

realizado com um aparelho Line Gene 9600 real-time PCR (BIOER). Os parâmetros dos 

ciclos seguiram uma desnaturação inicial a 95 ºC por 5 min, 35 ciclos à 95 ºC por 10 s, 56 ºC 

por 30 s. 

Uma análise da curva de melting dos produtos amplificados, que confirma a 

especificidade da reação, foi plotada no final de cada reação de PCR (Polimerase Chain 

Reaction), para confirmar que apenas um produto do PCR foi amplificado e detectado. Além 

disso, as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose para confirmar a 

especificidade do iniciador. A região 18S da subunidade ribossômica de decápodes - DEC e 
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níveis de transcriptase L8 foram usados para normalizar as amostras. A quantificação 

relativa da expressão do gene, entre os grupos tratados foram analisadas pelo método ΔΔCt 

(LIVAK; SCHMITTGEN, 2001), e pelo software de repouso (QIAGEN®). Assim, a eficiência 

do PCR do gene alvo usado no presente estudo foi avaliada e foram utilizadas apenas 

eficiências próximas a 100% (= E2). 

 

2.4.3 Extração de DNA, Amplificação dos marcadores de ISSR e eletroforese 
 

Para obter um melhor resultado da variação genética intraespecífica e da 

estrutura da população, 89 indivíduos foram utilizados nas análises genéticas (Tabela 2.2). 

O DNA total foi extraído do tecido muscular dos quelípodos e pereiópodos de acordo com o 

protocolo proposto por Ivanova e colaboradores (2006) modificado (Anexo 1). O DNA 

extraído foi diluído em água ultra-pura e quantificado por espectrofotometria (NanoDrop® – 

NT 1000) a 260 nm. Após a quantificação, as amostras de DNA foram diluídas à 

concentração máxima de 50 µg/µL e mantidas a -20 °C durante o período de análise.   

A análise da diversidade genética foi realizada por inter simple sequence repeat 

(ISSR)-PCR. Para a reação de PCR, 11 marcadoresde ISSR foram inicialmente testados 

quanto à presença de amplificação da sequencia, reprodutibilidade, leitura e padrão do 

polimorfismo. O teste foi feito utilizando duas amostras de cada região estudada, 

selecionadas aleatoriamente.   A amplificação foi realizada em um volume final de 10 µL 

contendo 0,5 µL do DNA diluído, 5,0 µL de Top Taq™ Master Mix (QIAGEN), 0,25 primer 

(10pmol), 4,25 µL de água.  A amplificação dos fragmentos foi realizada em termociclador 

(Marca Biocycler modelo MJ96G) com o seguinte programa: desnaturação a 94 °C por 1 

minuto, seguido por 35 ciclos de amplificação composto por 40 segundos a 94 °C, 1 minuto 

na temperatura de anelamento especifica para cada primer, 1 minuto a 72 °C e uma 

extensão final de 5 minutos a 72 °C. 

Os produtos das amplificações foram submetidos à eletroforese em cuba 

vertical, em gel de poliacrilamida a 2% (p/v), a uma corrente constante de 300 w pelo tempo 

necessário para a separação dos fragmentos amplificados (bandas) de cada primer. Como 

marcador de peso molecular foi usado Ladder de 100pb (InvitrogenTM, Carlsbad, USA). O gel 

foi corado com nitrato de prata para a revelação das bandas (CRESTE et al., 2001) e 

preservado em papel celofane.  

A partir da análise dos géis foram consideradas apenas bandas robustas e 

inequívocas, descartando as bandas que se mostraram com baixa intensidade ou baixa 

definição. Foi avaliado o número total de bandas amplificadas (NBA), que é a soma do total 

de bandas amplificadas por todos os primers e o número de bandas polimórficas (NBP), de 
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cada primer. Ainda, o número de locos raros (NLR) que corresponde aos locos que estão 

presentes em até 15% dos genótipos, o número de locos semelhantes (NLS), sendo aqueles 

que ocorrem entre 15% e 70% dos genótipos e o número de locos comuns (NLC) 

representando os fragmentos que aparecem em mais de 70% dos animais analisados. 

Os fragmentos de ISSR foram tratados como marcadores dominantes e como 

caracteres binários: presente (1) ou ausente (0) que geraram uma matriz e com ela 

estimaram-se os índices de diversidade genética dentro e entre as populações. Marcadores 

dominantes não permitem que os indivíduos heterozigotos sejam distinguidos na amostra 

estudada. Assim, a frequência dos alelos em populações com acasalamentos ao acaso, 

como é o caso das populações de U. cordatus, pode ser considerada em equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (uma população onde não ocorra seleção, mutação ou migração, a 

frequência de alelos e genótipos são constantes nas gerações). 

O programa POPGENE versão 1.32 (FRANCIS; YANG, 2000) foi utilizado para 

calcular a estatística da variação genética de cada população. As estimativas incluíram a 

percentagem de locos polimórficos (P), heterozigosidade esperada de Nei (He) e índice de 

diversidade genética de Shannon (I). Estimou-se também o valor de diferenciação genética, 

FST, que representa um índice de diferenciação genética da população e determina as 

proporções da variabilidade genética total, ou seja, as diferenças genéticas entre 

populações e as diferenças entre indivíduos. 

A análise de variância molecular (AMOVA) foi realizada por meio do programa 

ARLEQUIN versão 3.1 (EXCOFFIER et al., 2005). O programa STRUCTURE versão 2.3.2. 

(PRITCHARD et al., 2000), foi utilizado para gerar o modelo de separação de grupos 

(clusters) e atribuir indivíduos a um numero K de clusters com base na estimativa Bayesiana 

para um dado número de dados X. 
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3 VARIAÇÃO ESPACIAL E BIODISPONIBILIDADE DE METAIS EM SEDIMENTOS DE 
MANGUEZAIS DA BAIA DE TODOS OS SANTOS, BRASIL 

 

RESUMO 

Dentre os diversos contaminantes lançados nos sistemas estuarinos, os metais têm 
recebido uma maior atenção devido a sua alta toxicidade e persistência nos organismos e 
ambientes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a biodisponibilidade dos metais em 
sedimento de três manguezais da Baía de Todos os Santos (BTS), Bahia, Brasil. O 
sedimento foi coletado em um transecto perpendicular a margem, e os pontos amostrais 
localizados a 0 m, 5 m e 10 m da margem. Nesses pontos foram coletados testemunhos de 
sedimento em um perfil vertical de 1 m. Os resultados revelaram que o manguezal do rio 
São Paulo é o mais homogêneo vertical e horizontalmente e contem maiores concentrações 
de Ba, V, Mn, Al e Cr biodisponíveis nos sedimentos. As maiores concentrações de Ba e V 
podem estar ligadas as atividades petroquímicas da região. O manguezal do rio Jaguaripe 
apresentou-se o mais heterogêneo entre os três estudados, provavelmente devido à baixa 
concentração de metais encontrados na região. No rio Subaé, os metais com maiores 
biodisponibilidade foram Fe, Pb, Ni, Zn, Cu, Cd. As maiores concentrações de Cd e Pb 
estão claramente ligadas ao processamento de minério que ocorreu na região e gerou um 
enorme passivo ambiental. O histórico da implantação dessas atividades puderam ser vistas 
refletidas nas concentrações de metais no perfil sedimentar da região. 
 
Palavras-Chave: Testemunho de sedimento, taxa estimada de sedimentação, rio Subaé, rio 
São Paulo, rio Jaguaripe, contaminação. 

 

ABSTRACT 

Currently, several types of pollutants are released directly or indirectly in estuarine systems. 
Among them, metals receive greater attention due to high toxicity and bioaccumulation 
caused by some of those elements. This study aimed to evaluate the metal bioavailability in 
mangrove sediments of three estuaries of Todos os Santos Bay, Bahia, Brazil. The sediment 
was collected in a transect perpendicular to the shore, and the sampling points located at 0 
m, 5 m, and 10 m from the shore. These points were collected 1 m sediment core. The 
results showed the Sao Paulo river mangrove is more homogeneous vertically and 
horizontally and contains higher concentrations of Ba, V, Mn, Al, and Cr bioavailable 
sediment. The highest concentrations of Ba and V may be linked petrochemical activities in 
this estuary. In Subaé River, metals with higher bioavailability were Fe, Pb, Ni, Zn, Cu, Cd. 
The highest concentrations of Cd and Pb are clearly related to ore processing that occurred 
in the region and generated enormous environmental liability. The history of the 
implementation of these activities could be seen reflected in the metal concentrations in 
sediment profile of the region. 
  
Keywords: sediment core, estimated sedimentation rate, Subaé river, São Paulo river, 
Jaguaripe river, pollution. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Um terço da população mundial vive em regiões litorâneas, tornando os 

ambientes costeiros e estuarinos vulneráveis aos impactos antrópicos (KENNISH, 2002). A 

introdução antrópica de substâncias e/ou de energia com efeitos nocivos potenciais aos 
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recursos e aos organismos aquáticos resulta na contaminação de ambientes marinhos e 

estuarinos (Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar - Decreto 1.530, 1995). 

Entre os contaminantes que mais tem recebido atenção nas ultimas décadas, os metais são 

destacados, pois ao contrário da maioria dos poluentes orgânicos, não são bio ou 

quimicamente degradáveis (SANDRIN; MAIER 2003). Além disso, os metais têm a 

capacidade de bioacumulação em organismos aquáticos (MILAZZO et al., 2014), alta 

toxicidade e persistência, tendendo a se acumular no ambiente ou serem transportados para 

ambientes adjacentes (AMIARD et al., 1987).  

O manguezal apresenta além de sua importância ecológica, uma importância 

física na existência das regiões estuarinas. Os processos hidrodinâmicos que ocorrem nos 

estuários, como assimetria das marés, circulação baroclínica e cisalhamento, regulam 

mecanismos como os de fixação e resuspensão do material particulado e entrada e saída da 

água no sistema. Tais processos contribuem para a bioestabilização da planície flúvio-

marinha, atenuando os efeitos das inundações, mantendo a linha da costa estável. Estima-

se que 80% do material particulado trazido para dentro dos manguezais ficam retidos no 

ambiente, fazendo com que os manguezais desempenhem o papel de filtro biológico, 

protegendo e diminuindo a turbidez das águas costeiras. Os metais chegam ao manguezal 

principalmente pela variação da maré ou pelo aporte de água doce vindo do continente 

carregando os contaminantes de origem continental, são rapidamente removidos da coluna 

de água e depositados nos sedimentos (FURUKAWA; WOLANSKI, 1996; PULMANNS et al., 

2014). 

Os metais são intrínsecos ao meio ambiente e podem apresentar diferentes 

valores de ocorrência natural. Áreas anômalas com alta concentração de metais são 

conhecidas como “hot spot”, e podem ocorrer naturalmente ou são mais comumente 

causadas por atividades antrópicas como mineração, industrialização e urbanização (EPA, 

2007). As condições físico-químico-biológicas do ambiente, como o percentual de matéria 

orgânica, distribuição granulométrica, proximidade geográfica de regiões com potencial 

poluidor e taxa de sedimentação, dentre outros, podem influenciar no comportamento e 

distribuição dos metais em uma região estuarina (TAM; WONG 1996; 2000; MARCHAND et 

al., 2006). As variações desses fatores em condições naturais fazem com que cada 

manguezal tenha características singulares e as concentrações de metais podem variar 

dentro de uma mesma área (TAM et al., 2000). 

Contudo, os níveis de contaminação por metais em sedimentos de manguezais 

provavelmente obedecem a essa complexidade do ambiente e, mesmo em pequenas áreas, 

os desenhos amostrais selecionados em estudos nesses ambientes podem não ser 

verdadeiramente representativos. A localização dos pontos, a proximidade da margem do 
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canal estuarino, o tempo que a área fica submersa durante a maré, além da profundidade 

em que o sedimento é coletado e o histórico de contaminação do estuário, também podem 

influenciar na concentração de metais encontrados nas amostras. 

Nem todo metal contido no sedimento está necessariamente biodisponível. No 

sedimento de manguezal, os metais biodisponíveis encontram-se principalmente adsorvidos 

às partículas carreadoras, ou seja, à superfície dos grãos de sedimento e suas frações 

geoquímicas (fração orgânica, carbonática e mineral). O tipo de fração e a forma com que 

cada metal encontra-se adsorvido ao seu carreador regulam seu processo de retenção no 

manguezal e a capacidade de absorção pelos organismos (SANEI et al., 2001). 

Pelo fato dos manguezais serem ecossistemas complexos e englobarem vários 

níveis de observação e estarem sujeitos a processos que ocorrem em uma ampla escala 

espacial e temporal, há uma necessidade de abordagens sistemáticas e multidisciplinares 

que reflitam essas múltiplas escalas e suas diferenças (NOVELLI et al., 2000). Desse modo, 

o objetivo desse trabalho é avaliar a concentração biodisponível dos metais, baseado em 

sua distribuição horizontal (distância da margem) e vertical (profundidade), e verificar o 

histórico das possíveis fontes de contaminação antropogênica em regiões de manguezais 

da Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil. 

 

3.1.1 Áreas de estudo  
 

A Baía de Todos os Santos (BTS) localiza-se no nordeste brasileiro, no estado 

da Bahia, em uma região denominada Recôncavo Baiano, entre a latitude de 12°50’ S e a 

longitude de 38°38’ W. Apesar de ser a segunda maior baía do Brasil, atrás apenas da baía 

de São Marcos, no Maranhão, é considerada a maior e mais importante baía navegável do 

litoral brasileiro (LEÃO; DOMINGUES, 2000). 

Dentre as três maiores bacias da BTS, a dos rios Paraguaçu, Jaguaripe e 

Subaé, duas foram inclusas como área de amostragem desse trabalho. O rio Jaguaripe 

(1.480 km2) encontra-se na porção sudoeste da BTS e é considerada uma região ainda 

preservada, com o histórico agrícola e de indústrias de olarias e cerâmicas que ainda 

apresentam um baixo potencial poluidor. O rio Subaé (655 km2) nasce na região da cidade 

de Feira de Santana e drena uma das bacias com maior histórico e potencial poluidor da 

BTS, onde se localiza atualmente o Centro Industrial do Subaé (CIS). E o rio São Paulo (37 

Km2), que apesar de ser um tributário de menor extensão, também foi selecionado como 

área amostral, pois apresenta inserido em seu histórico de ocupação e industrialização a 

Refinaria de Petróleo Landulpho Alves (RLAM) – PETROBRAS (HATJE; ANDRADE, 2009). 
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As falhas geológicas de Salvador e Maragogipe fazem da BTS um sistema 

estuarino típico, que drena cerca de 94 bacias e apresenta fontes difusas de descarga de 

água doce durante os períodos chuvosos. Além disso, por se tratar de uma baia de grande 

extensão, o sistema de maré não é uniforme, e associado às demais diferenças climáticas, 

pluviométrica e de drenagem, fazem com que existam sub-regiões e bacias com 

características intrínsecas (HATJE; ANDRADE, 2009). O clima da região é definido como 

tropical e úmido e com um período chuvoso entre março e julho, que é responsável por 60% 

da precipitação anual, além de um período seco entre agosto e fevereiro (PEREIRA; 

LESSA, 2009). 

Nas últimas décadas essas regiões vêm apresentando um histórico de crescente 

industrialização, urbanização e exploração e refino petrolífero (ARAÚJO, 2000, QUEIROZ; 

CELINO, 2008) gerando um elevado potencial poluidor aos estuários devido à descarga de 

efluentes (MMA 2013). Assim, uma avaliação frequente é necessária para estabelecer a 

condição real e como o ambiente está reagindo à contaminação crônica. 

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização do projeto foram definidas as etapas que iriam fazer parte do 

estudo. Abaixo se encontram descritas as etapas do estudo e os métodos e materiais 

utilizados. 

 

3.2.1 Coleta e preservação das amostras 
 

Para o desenvolvimento do trabalho foram selecionadas três regiões de 

manguezais localizados nos estuários dos rios Jaguaripe, Subaé e São Paulo, na Baía de 

Todos os Santos (BTS) (Figura 3.1). Esses lugares foram reconhecidos por seus históricos 

de atividades industriais e urbanas, com exceção do estuário do rio Jaguaripe que foi 

selecionado como referência de região menos impactada que se localiza próxima às áreas 

de interesse. As coletas foram realizadas em maio/2013 nos rios Jaguaripe e Subaé e em 

agosto/2013 no rio São Paulo. 

Em cada área foram determinados três pontos de amostragens, alinhados 

perpendicularmente à linha da costa. O primeiro ponto foi amostrado no inicio do 

aparecimento da vegetação, próximo à linha de maré baixa, e os demais pontos, 2 e 3, 

foram dispostos à 5 m e 10 m de distância da margem respectivamente. Em cada ponto 

foram obtidas três réplicas amostrais de campo, coletados a 5 m e 10 m paralelos ao canal 

estuarino, totalizando nove testemunhos amostrados por estuário. 
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Figura 3.1 - Baia de Todos os Santos (BTS) e regiões de amostragem: JAG= Rio Jaguaripe; 
SUB = Rio Subaé e SAO = Rio São Paulo  

 
Fonte: adaptado de HADLICH; UCHA; CELINO, 2008 

 

A amostragem vertical do sedimento foi realizada com o auxilio de um 

testemunhador manual até a profundidade máxima de 1 m. O sedimento que teve contato 

com as paredes do testemunhador foram descartados. A utilização do testemunhador 

permite obter uma coluna vertical de sedimentos pouco deformados, possibilitando a análise 

das diversas camadas presentes e a coleta de amostras para diversas análises 

laboratoriais, físicas e químicas. Cada testemunho amostrado foi subdividido em 10 

amostras com 10 cm de profundidade cada, contando a partir da superfície. Ainda em 

campo as amostras foram mantidas refrigeradas e, em laboratório, congeladas.  

As amostras de sedimento foram levadas ao liofilizador para secagem a frio. Em 

seguida, as amostras correspondentes às triplicatas de campo, três amostras 

correspondente à mesma distância da margem e a mesma profundidade no testemunho, 

foram homogeneizadas. Após a homogeneização, as amostras foram preservadas em 

ambientes com temperatura inferior a 20 °C até o inicio das analises. 
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3.2.2 Análises físico-químicas 
 

Para evitar a contaminação e assegurar a qualidade das análises, inicialmente 

toda a vidraria foi lavada com detergente EXTRAN® (10% v/v), ficando submersa em HNO3 

(20% v/v) por 24 horas, e posteriormente foi enxaguada em água destilada e água ultrapura, 

respectivamente. Os reagentes e solventes utilizados foram de grau de pureza analítica 

(P.A.) atendendo às normas da Amercian Chemical Society (ACS), International 

Organization for Standardization (ISO) e Pharmacopoea Europaea (Reag. Ph Eur, pro 

analyse - PA), e não sofreram etapas de purificação. Foi utilizada água ultra-pura, água grau 

reagente tipo I, que atende os padrões da American Society for Testing and Materials 

(ASTM), American Chemical Society (ACS) e Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI), de pureza 18,2 MΩ cm de resistividade.  

Para determinar o teor de matéria orgânica (M.O.) no sedimento foi utilizado o 

método titulométrico proposto por Walkley-Black adaptado segundo a descrição da 

EMBRAPA (2009). Um ensaio em branco foi realizado a cada 10 amostras para que 

possíveis contaminações provenientes de reagentes, e/ou de materiais, fossem detectadas. 

O teor de nitrogênio orgânico no sedimento foi determinado pelo método de Kjedahl, por 

destilação a vapor, segundo a descrição da EMBRAPA (2009). Para o controle de qualidade 

analítica, foram realizadas análises em triplicatas em 20% das amostras, aceitando-se um 

desvio padrão relativo (DPR) inferior a 20% (Limite controle). 

Para determinar as frações granulométricas utilizou-se cerca de 1g de cada 

amostra pré-calcinadas e tratadas com peróxido de hidrogênio em abundância. Adicionou-se 

20 mL de haxametafosfato de sódio 0,1 mol/L (agente dispersante) e agitou-se a mistura por 

4 horas. A quantificação das frações granulométricas, entre 0,04 a 500 µm de diâmetro, foi 

realizada em um analisador de partículas por difração de laser, modelo Cilas 1064. Os 

resultados obtidos foram analisados pelo programa de análise granulométrica GRADISTAT 

1.0 através das equações propostas por FOLK & WARD (1957). Os dados são 

apresentados nas classes de tamanho de areia (> 63 µm), silte (entre 2 µm e 63 µm) e argila 

(< 2 µm). 

A coleta de sedimentos gerou 30 amostras por estuário, totalizando 90 amostras 

nos três estuários. A concentração dos metais nos sedimentos foi avaliada analisando a 

concentração lábil, ou disponível, na fração granulométrica total do sedimento (< 2 mm). A 

abertura dos grãos de sedimento para determinação das concentrações dos metais (Al, Fe, 

Ba, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V e Zn) foi obtida através do método de digestão parcial, com 

água-régia 50% (v/v) (AGUIAR; 2007). Após o término da digestão, o extrato foi filtrado em 

papel-filtro (> 11µm diâmetro) para eliminação do sedimento residual e avolumado para 20 
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mL com água ultrapura. Os metais foram determinados por espectrometria de emissão ótica 

com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP OES) (Marca VARIAN, modelo M 4165). 

Para aumentar a confiabilidade das análises, as extrações foram realizadas com triplicatas 

em 100% das amostras, além de brancos analíticos para cada processo de digestão 

realizado. Para avaliarmos a exatidão do método de extração descrito acima, utilizamos o 

mesmo procedimento para a análise do material de referência certificado (CRM) CARMET – 

STSD-4 (Canada Centre for Mineral and Energy Technology – stream sediment). A fim de 

eliminar os valores discrepantes, foi feito um pré-tratamento dos dados obtidos utilizando o 

teste de Grubbs (ISO 5725-2 1994; ISO 5725-3 1994; EPA 1992). 

 

3.2.3 Validação do método e controle de qualidade 
 

Baseado nos teores mínimos de metais quantificados em sedimentos de 

manguezais da Baia de Todos os Santos os limites de detecção do método (LDM) e os 

limites de quantificação do método (LQM) mostraram-se satisfatórios. O LDM mostrou-se 

baixo para todos os metais mesmo abrangendo toda variabilidade dos processos analíticos 

do método, assim podemos afirmar que os métodos de extrações aplicados apresentaram 

sensibilidade analítica. 

A precisão das medidas analíticas mostrou-se adequada aos processos. A 

precisão das triplicatas manteve-se acima dos 90% (< 10% DPR) em 92% das amostras e o 

teste de Grubbs não encontrou outliers entre as triplicatas. 

A exatidão foi analisada através da análise do material certificado CARMET – 

STSD-4 (Canada Centre for Mineral and Energy Technology – stream sediment) em três 

triplicatas, considerando o certificado para extração parcial. A taxa de recuperação variou 

entre 83% e 110%. Os valores de Z-score (modificado: Ribeiro 2006), com o desvio máximo 

de 10% do valor de referência, variaram entre zero e 1,67, classificando as extrações entre 

boas e satisfatórias. Por se tratar de uma extração parcial para os sedimentos, os valores 

excedentes a 100% não indicam, necessariamente, contaminação ou erro aleatório, mas 

sim que a extração parcial utilizada no atual trabalho pode ter sido mais eficiente que a 

utilizada pelo CRM. Deste modo, os valores obtidos maiores que 100% podem estar mais 

próximos à concentração total de metais contidos no CRM. 

 

3.2.4 Análises Estatísticas 
 

Os resultados das concentrações de metais nos sedimentos foram submetidos a 

uma Análise de Componentes Principais (PCA) que é um modelo de análise indireta de 
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gradientes (LEPS; SMILAUER, 1998) indicada para conjuntos de medidas correlacionadas 

linearmente, o que permite reduzi-las a poucas variáveis sintéticas, denominadas 

componentes principais (PIELOU, 1984). O PCA assume que os dados sejam próximos à 

normalidade multivariada, onde a sua principal função é a discriminação das variáveis 

ambientais que mais captaram variância nos dois primeiros eixos. O método utilizado para 

gerar um PCA foi baseado em uma matriz de correlações entre as variáveis ambientais que 

foram padronizadas através da divisão dos escores das variáveis pelo desvio-padrão. Em 

função do baixo desvio-padrão relativo da maioria das variáveis (<50%) não foi aplicada 

uma transformação matemática. As análises multivariadas foram realizadas empregando o 

pacote estatístico Canoco para Windows, versão 4.5 (LEPS; SMILAUER, 1998). 

Para avaliar a variação espacial em pequena escala dos metais no sedimento 

foram utilizados os desvios padrões relativos para indicar o quanto as áreas e os pontos se 

diferenciam (BIRCH et al., 2001). 

 

3.3 RESULTADOS 

 

Os resultados das análises e avaliações realizadas encontram-se descritos 

abaixos: 

 

3.3.1 Variação espacial vertical e horizontal dos metais, nitrogênio (N) e matéria 
orgânica (M.O.) 

 

A distribuição dos metais, nitrogênio (N) e matéria orgânica (M.O.). não 

apresentou um padrão entre os manguezais dos rios Jaguaripe (Figura 3.2), Subaé (Figura 

3.3) e São Paulo (Figura 3.4). 

O sedimento do manguezal do rio Jaguaripe mostrou a variação vertical, ou seja, 

na profundidade dos perfis, mais heterogênea dentre os três manguezais (Figura 3.5), com 

os valores de desvio padrão relativos (DPR) menores que 40% para todos metais (Tabela 

3.1).  A margem mostrou-se mais heterogênea ao longo do perfil vertical e os demais perfis, 

a 5 m e 10 m, não apresentou um padrão para a distribuição dos metais e variou conforme o 

metal. A variação observada no perfil vertical a margem do rio Jaguaripe segue um padrão 

em comum para os metais Al, Fe, Ba, Cu, Cr, Ni, Zn, V e Pb, além da matéria orgânica e 

nitrogênio. Houve um aumento perceptível nas concentrações desses metais iniciando na 

profundidade de 70 cm, com pico aos 60 cm e diminuição à aproximadamente 40 cm. A 

variação horizontal, considerando os sedimentos superficiais dos primeiros 10 cm ao longo 

do transecto, margem, 5m e 10 m, também se mostram mais variáveis (< 27% DPR) para 
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todos os metais (Figura 3.6).  Entretanto, os sedimentos a superfície da margem tendem a 

apresentar menores concentrações de metais / N / M.O., quando comparados aos demais 

pontos (Tabela 3.2). 

O sedimento do manguezal do rio Subaé mostrou a variação vertical com valores 

de DPR menores que 30% para todos metais, com exceção do Cd (< 101% DPR) e Pb (< 

46% DPR). A variação do perfil vertical à margem também se mostrou mais heterogênea, 

com exceção para o Pb, cujo DPR a 10 m atingiu 45%.  As variações horizontais dos metais 

na superfície se mostraram as mais homogêneas (< 17% DPR) para todos os metais.  

O sedimento do manguezal do rio São Paulo mostrou a variação vertical mais 

homogênea dentre os três manguezais, com valores de DPR menores que 27% para todos 

metais, com exceção do Ba (< 51% DPR) e Mn (< 40% DPR). A distribuição à margem 

também se mostrou menos homogêneo ao longo do perfil com exceção para os metais Ba e 

Al. A variação espacial da superfície ficou abaixo de 20% DPR para todos os metais com 

exceção de Ba(< 28% DPR). 

Os sedimentos dos três manguezais se caracterizam pela maior proporção 

arenosa, com exceção do perfil a 10 m do manguezal do rio Subaé que apresenta 

características argilo - arenosa. A distribuição vertical e horizontal das frações 

granulométricas nos três manguezais pode ser vista na Figura 3.7.  

 

3.3.2 Concentração de metais nos manguezais 
 

O primeiro componente principal explicou 76% da variância, enquanto que o 

segundo componente explicou 17% da variância total dos dados geoquímicos (metais e 

nitrogênio). Juntos, os dois primeiros componentes principais explicaram 93% da variância 

dos dados e foram empregados para a elaboração do diagrama de ordenação (Figura 3.8).  

A separação dos pontos de amostragem foi consequência da variabilidade 

espacial da concentração de metais entre os três manguezais da BTS. Os pontos de 

amostragem do manguezal do rio Jaguaripe apresentaram as menores concentrações, e se 

posicionaram ao lado esquerdo do diagrama de ordenação. Os pontos de amostragem do 

manguezal do rio São Paulo estiveram vinculadas as maiores concentrações de Ba, V, Mn, 

Al e Cr, enquanto que os pontos do manguezal do rio Subaé estiveram associadas as 

concentrações mais elevadas de Fe, Pb, Ni, Zn, Cu, Cd, além de nitrogênio (N).  

Para o rio Jaguaripe, o PCA explicou 89% da variância no primeiro componente 

principal, enquanto que o segundo componente explicou 9% da variância total dos dados 

geoquímicos. Juntos os dois primeiros componentes principais explicaram 98% da variância  
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Figura 3.2 – Perfil vertical de distribuição dos metais no manguezal do rio Jaguaripe, BTS, Bahia 
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Figura 3.3 – Perfil vertical de distribuição dos metais no manguezal do rio Subaé, BTS, Bahia 
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Figura 3.4 – Perfil Vertical De Distribuição Dos Metais No Manguezal Do Rio São Paulo, BTS, Bahia 
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Tabela 3.1 – Valores de metais, nitrogênio (N) e matéria orgânica (M.O.) nos perfis verticais de 1 m nos manguezais dos rios Jaguaripe, Suabaé e São 
Paulo, Baía de Todos os Santos, Bahia 

ESTUÁRIO 
 

Al** Fe** Ba* Cd* Cr* Cu* Mn* Ni* Pb* V* Zn* N** M.O** 

JAGUARIPE 

MIN. 0,63 0,74 52,55 < LQM 12,61 1,99 44,44 4,6 2,14 8,73 17,8 0,09 4,1 

MAX. 1,7 1,97 118,73 < LQM 31,47 5,74 141,18 11,2 4,9 21,89 37,65 0,27 12,87 

𝑿𝑿  ± s 1,15 ± 
0,29 

1,44 ± 
0,32 

87,50 ± 
18,45 < LQM 21,41 ± 

4,93 
3,71 ± 
1,01 

95,83 ± 
29,71 

7,59 ± 
1,80 

3,80 ± 
0,71 

15,78 ± 
3,53 

27,53 ± 
5,31 

0,18 ± 
0,05 

8,05 ± 
2,46 

SUBAÉ 

MIN. 0,83 1,31 78,29 0,03 14,04 11,76 62,27 9,83 4,88 18,85 28,17 0,1 3,24 

MAX. 2,08 2,35 167,39 4,33 33,67 30,62 155,91 21,03 44,48 44,78 90,63 0,39 9,34 

𝑿𝑿  ± s 1,63 ± 
0,30 

2,07 ± 
0,24 

144,63 ± 
20,35 

1,30 ± 
1,08 

27,16 ± 
4,80 

26,60 ± 
4,80 

121,61 ± 
21,39 

18,86 ± 
2,84 

20,33 ± 
10,46 

36,52 ± 
6,25 

63,12 ± 
16,98 

0,27 ± 
0,07 

5,46 ± 
1,97 

SÃO PAULO 

MIN. 1,09 1,01 97,08 0,65 18,79 16,06 58,97 12,37 5,01 25,14 36,74 0,12 3,11 

MAX. 2,37 1,42 551,39 1,14 37,53 25,55 217,35 20,51 12,23 48,89 59,11 0,26 7,95 

𝑿𝑿  ± s  1,69 ± 
0,36 

1,25 ± 
0,12 

258,47 ± 
137,40 

0,88 ± 
0,15 

28,00 ± 
5,12 

20,56 ± 
1,89 

120,77 ± 
51,28 

16,80 ± 
2,17 

7,72 ± 
1,83 

37,03 ± 
6,68 

50,70 ± 
6,02 

0,19 ± 
0,04 

5,44 ± 
1,69 

* Valores em mg kg-1; ** Valores em %.  
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Tabela 3.2 – Valores de metais / N / M.O nos transectos horizontais superficial dos manguezais dos rios Jaguaripe, Suabaé e São Paulo, BTS, Bahia 

ESTUÁRIO 
 

Al** Fe** Ba* Cd* Cr* Cu* Mn* Ni* Pb* V* Zn* N** M.O** 

JAGUARIPE 

MARGEM 0,91 1,03 71,65 <LQM 14,74 2,19 76,10 4,91 2,94 11,64 19,59 0,12 4,10 

5 m 1,33 1,51 101,22 <LQM 21,70 3,70 116,04 7,62 3,94 17,20 28,07 0,19 5,92 

10 m 1,04 1,50 87,81 <LQM 20,74 3,59 110,54 7,13 4,45 16,62 28,21 0,22 7,52 

𝑿𝑿  ± s 
1,10 ± 
0,21 

1,34 ± 
0,27 

86,89 ± 
14,81 ― 19,06 ± 

3,77 
3,16 ± 
0,84 

100,89 ± 
21,65 

6,55 ± 
1,44 

3,78 ± 
0,77 

15,15 ± 
3,06 

25,29 ± 
4,94 

0,18 ± 
0,05 

5,85 ± 
1,71 

SUBAÉ 

MARGEM 2,27 1,89 197,84 1,42 37,49 31,99 140,81 22,40 22,81 50,15 77,21 0,36 5,73 

5 m 1,71 1,74 155,04 1,47 29,28 30,18 140,34 20,50 27,10 38,89 78,93 0,30 4,40 

10 m 1,77 2,21 151,61 1,89 29,40 28,90 136,78 20,01 28,34 39,74 77,68 0,35 8,37 

𝑿𝑿  ± s 
1,92 ± 
0,31 

1,95 ± 
0,24 

168,16 ± 
25,76 

1,59 ± 
0,26 

32,05 ± 
4,71 

30,35 ± 
1,55 

139,31 ± 
2,21 

20,97 ± 
1,26 

26,08 ± 
2,90 

42,93 ± 
6,27 

77,94 ± 
0,89 

0,34 ± 
0,03 

6,17 ± 
2,02 

SÃO PAULO 

MARGEM 1,42 1,24 257,02 0,91 24,94 22,42 120,91 15,88 9,14 33,18 52,87 0,22 6,73 

5 m 1,71 1,29 436,32 0,91 28,06 21,14 134,70 16,09 8,47 36,95 51,44 0,20 6,30 

10 m 1,77 1,32 437,69 1,01 30,16 25,55 170,92 17,45 12,23 39,37 55,92 0,26 7,79 

𝑿𝑿  ± s 
1,63 ± 
0,19 

1,28 ± 
0,04 

377,01 ± 
103,92 

0,94 ± 
0,06 

27,72 ± 
2,62 

23,04 ± 
2,27 

142,17 ± 
25,83 

16,47 ± 
0,85 

9,95 ± 
2,01 

36,50 ± 
3,12 

53,41 ± 
2,29 

0,22 ± 
0,03 

6,94 ± 
0,77 

* Valores em mg Kg-1; ** Valores em %.  
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Figura 3.5 – Variação espacial vertical (perfil de 1 m) de metais, nitrogênio (N) e matéria orgânica 
(M.O.) para os sedimento dos manguezais dos rios Jaguaripe, Subaé e São Paulo, BTS, Bahia 
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Figura 3.6 – Variação espacial superficial em pequena escala de metais, nitrogênio (N) e matéria 
orgânica (M.O.) para os sedimentos dos manguezais dos rios Jaguaripe, Subaé e São Paulo, BTS, 
Bahia 

 

dos dados geoquímicos (metais, N, matéria orgânica (M.O.) e granulometria) e foram 

empregados para a elaboração do diagrama de ordenação (Figura 3.9). 

Os pontos de amostragem localizados à margem do manguezal do rio Jaguaripe 

apresentaram as maiores concentrações de metais e se posicionaram ao lado esquerdo do 

diagrama de ordenação. Os pontos de amostragem na faixa entre 5 m e 10 m de 

distânciada margem estiveram vinculados as maiores porcentagens de areia. 

Para o manguezal do rio Subaé, o primeiro componente principal explicou 77% 

da variância, enquanto que o segundo componente explicou 10% da variância total dos 

dados geoquímicos. Juntos os dois primeiros componentes principais explicaram 87% da 

variância dos dados geoquímicos (metais, N, M.O. e granulometria) e foram empregados 

para a elaboração do diagrama de ordenação (Figura 3.10).  

A separação dos pontos de amostragem foi consequência da variabilidade 

espacial vertical da concentração de metais, da profundidade nos perfis e granulometria do 

manguezal do rio Subaé, sem uma clara separação entre as profundidades (Figura 4). Os 

pontos de amostragem localizados à margem (ponto 1), apresentaram predomínio de 

granulometria areia grossa e menor concentração de metais, M.O. e N. Os pontos à  5m e 

10 m da margem (2 e 3) apresentaram maiores concentrações de metais Al, Ni, V, Cr, Fe, 

Cd, Mg, Zn, Cu, Pb e Cd, predomínio de granulometria areia fina (5 m) ou silte-argila (10 m). 
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A separação dos pontos de amostragem foi consequência da variabilidade 

espacial (horizontal e vertical) da concentração de metais do manguezal do rio Jaguaripe.  

 
Figura 3.7 – Distribuição granulométrica dos sedimentos dos manguezais dos rios Jaguaripe, Subaé 
e São Paulo, BTS, Bahia 
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Figura 3.8 - Diagrama de Ordenação para a Análise de Componentes Principais (PCA) relacionando 
aos pontos de amostragem, metais e nitrogênio, nos manguezais dos rios Jaguaripe, Subaé e São 
Paulo, BTS, Bahia. (O primeiro algarismo corresponde aos estuários (1, 2 e 3, respectivamente), 
enquanto que o segundo algarismo corresponde às estações de amostragem (1 = Margem, 2 = 5 m e 
3 = 10 m) e o terceiro algarismo ao perfil de profundidade (1 = 10 cm a 10 = 100 cm) 

 

 
Para o manguezal do rio São Paulo, o primeiro componente principal explicou 

77% da variância, enquanto que o segundo componente explicou 10% da variância total dos 

dados geoquímicos. Juntos os dois primeiros componentes principais explicaram 87% da 

variância dos dados geoquímicos (metais, N, M.O. e granulometria) e foram empregados 

para a elaboração do diagrama de ordenação (Figura 3.11).  

A separação dos pontos de amostragem foi consequência da variabilidade 

espacial (horizontal e vertical) da concentração de metais e granulometria do manguezal do 

rio São Paulo. Os pontos de amostragem à margem do manguezal apresentaram as 

menores concentrações de metais, e se posicionarão no lado esquerdo do diagrama de 

ordenação. Os pontos de amostragem na faixa entre 5 m e 10 m estiveram vinculadas as 

maiores concentrações de silte, argila, M.O., Pb e Ba, enquanto que as estações mais 

distantes estiveram associadas as concentrações mais elevadas de: Al, Ni, V, Cr, Fe, Cd, 

Mg, Zn, Cu, além de nitrogênio. 
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Figura 3.9 - Diagrama de Ordenação para a Análise de Componentes Principais relacionando as 
estações de amostragem, metais, nitrogênio, matéria orgânica e granulometria, no estuário 
Jaguaripe, BTS, Bahia. (O primeiro algarismo corresponde aos estuários (1, 2 e 3, respectivamente), 
enquanto que o segundo algarismo corresponde às estações de amostragem (1 = Margem, 2 = 5 m e 
3 = 10 m) e o terceiro algarismo ao perfil de profundidade (1 = 10 cm a 10 = 100 cm))  

 
Figura 3.10 - Diagrama de Ordenação para a Análise de Componentes Principais relacionando as 
estações de amostragem, metais, nitrogênio, matéria orgânica e granulometria, no manguezal do rio 
Subaé, BTS, Bahia. (O primeiro algarismo corresponde aos estuários (1, 2 e 3, respectivamente), 
enquanto que o segundo algarismo corresponde às estações de amostragem (1 = Margem, 2 = 5 m e 
3 = 10 m) e o terceiro algarismo ao perfil de profundidade (1 = 10 cm a 10 = 100 cm)) 
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Figura 3.11 - Diagrama de Ordenação para a Análise de Componentes Principais relacionando as 
estações de amostragem, metais, nitrogênio, matéria orgânica e granulometria, no manguezal do rio 
São Paulo, BTS, Bahia. (O primeiro algarismo corresponde aos manguezais (1, 2 e 3, 
respectivamente), enquanto que o segundo algarismo corresponde aos pontos de amostragem (1 = 
Margem, 2 = 5 m e 3 = 10 m) e o terceiro algarismo ao perfil de profundidade (1 = 10 cm a 10 = 100 
cm)) 

 
 

 

3.4 DISCUSSÃO 

 

Nesse trabalho, o grau de contaminação por metais foi avaliado analisando a 

fração lábil ou trocável dos sedimentos, ou seja, os metais associados à matéria orgânica, 

óxido de ferro e manganês, carbonáticas, alumínio e ferro (TESSIER et al., 1979) e à fração 

granulométrica total (< 2 mm), como recomendado pela EPA, 2007, para avaliação da 

biodisponibilidade dos metais em sedimentos. A digestão parcial do sedimento adotada para 

esse trabalho, utilizando água-régia 50%, é eficiente na extração de metais associados às 

frações trocáveis, não alteram a sua interpretação geoquímica e apresenta melhor 

sensibilidade analítica quando comparada aos métodos de extração total (MAIA 2004; 

AGUIAR et al., 2004; 2007). Devido aos diferentes métodos de extrações adotados em 

estudos anteriores, os valores obtidos nesse trabalho podem não coincidir aos valores 

encontrados em estudos anteriormente da BTS (Tabela 3.3). 
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Tabela 3.3 – Concentrações de metais (mg Kg-1) na Baia de Todos os Santos, Bahia, Brasil 

Zn   

  

Pb   

  

Cu   

  

Cd   

  

Ni   

  

Mn   

  

Cr     Referências 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max   

17.80 37.65 
 

2.14 4.9 
 

1.99 5.74 
 

<LD <LD 
 

4.6 11.2 
 

44.44 141.18 
 

12.61 31.47 
 

Presente estudo - Jaguaripe - Perfil 1m 

28.17 90.63 
 

4.88 44.48 
 

11.76 30.62 
 

0.03 4.33 
 

9.83 21.03 
 

62.27 155.91 
 

14.04 33.67 
 

Presente estudo - Subaé - Perfil 1m 

36.74 59.11 
 

5.1 12.23 
 

16.06 25.55 
 

0.65 1.14 
 

12.37 20.51 
 

58.97 217.35 
 

18.79 37.53 
 

Presente estudo - São Paulo - Perfil 1m 

37.2 667 
 

10.9 325 
 

10.4 33.7 
 

0.20 3.48 
 

5.83 23.7 
 

54.4 410 
 

5.58 9.45 
 

Hatje e Barros (2012) – Jaguaripe 

20.1 58.4 
 

10.7 34.5 
 

4.25 15.2 
 

0.034 0.281 
 

5.64 19.6 
 

151 1594 
 

8.27 13.0 
 

Hatje e Barros (2012) – Subaé 

26.7 71.1 
 

11.0 27.8 
 

2.52 20.4 
 

0.001 0.449 
 

1.48 11.4 
 

111 2109 
 

6.25 17.7 
 

CRA (2000) 
 

72.2 320 
 

25.0 148 
 

37.0 96.0 
 

3.40 3.40 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

CRA (1996) 
 

4.00 1646 
 

2.00 780 
 

3.00 666 
 

0.650 3.00 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

CRA (1997) 
 

2.20 774 
 

2.00 359 
 

1.90 404 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

CRA (1998) 
 

3.20 307 
 

6.40 43.4 
 

2.30 425 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

CRA (2004) 
 

0.44 332 
 

0.16 107 
 

0.16 489 
 

0.003 5.56 
 

- - 
 

1.3 2456 
 

<LD 72 
 

Paredes et al., 1995 
 

15.3 102 
 

2.50 156 
 

6.80 51.0 
 

0.010 11.4 
 

- - 
 

78.1 487 
 

22 112 
 

Silva, 2006 
 

16.2 22.8 
 

10.7 15.6 
 

4.28 15.2 
 

0.034 0.28 
 

5.64 19.6 
 

151 653 
 

8.27 13 
 

Mestrinho, 1998 
 

19 136 
 

18 40 
 

9.5 24 
 

<LD 2.67 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

Alves, 2002 
 

20.4 107 
 

13.3 60.2 
 

11.1 52.7 
 

- - 
 

- - 
 

134 632 
 

13 45.4 
 

Bonfim, 2005 
 

2.90 108 
 

0.90 33.6 
 

0.50 30.0 
 

0.100 1.15 
 

0.85 24.5 
 

4.95 480 
 

1.9 25.9 
 

Garcia, 2005 
 

18.7 73.3 
 

0.02 32.9 
 

12.4 35.3 
 

0.004 0.98 
 

2.49 23.6 
 

- - 
 

7.05 37.22 
 

Júnior, 2005 
 

14.1 97.7 
 

6.14 53.6 
 

8.99 44.4 
 

0.010 2.73 
 

1.69 34.3 
 

40 469 
 

3.11 41.4 
 

Leão, 2004 
 

0.29 124 
 

0.25 631 
 

2.51 23.0 
 

0.050 1125 
 

- - 
 

20.7 6084 
 

- - 
 

Onofre, 2005 
 

4.68 37.8 
 

0.65 25.7 
 

0.80 10.3 
 

- - 
 

1 19.3 
 

- - 
 

- - 
 

Ramos, 1993 
 

3.20 69.0 
 

- <10 
 

2.20 134 
 

<1 <1 
 

- - 
 

3.9 335 
 

- - 
 

Santos, 2002 
 Fonte: Hatje e Barros (2012) modificado 
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Tabela 3.3 – Continuação. Concentrações de metais (mg Kg-1) na Baia de Todos os Santos, Bahia, Brasil  

Zn   

  

Pb   

  

Cu   

  

Cd   

  

Ni   

  

Mn   

  

Cr     Referências 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max   

42.4 49.4 
 

43.8 63.4 
 

33.4 46.8 
 

- - 
 

- - 
 

196 374 
 

- - 
 

Rosa, 2004 
 

43.0 116 
 

8.00 32.0 
 

19.0 83.0 
 

0.050 1.50 
 

15 40 
 

87 589 
 

33 80 
 

Queiroz, 1992 
 

15.3 530 
 

2.50 156 
 

4.30 90.9 
 

0.010 12.8 
 

<LD 783 
 

74.6 499 
 

22 334 
 

Queiroz & Celino, 2008 
 

3 95 
 

10 74 
 

5 43 
 

<LD 0.06 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

Pletsch, 2007 
 

2.60 178 
 

1.58 75.4 
 

230 195 
 

- - 
 

- - 
 

14 883 
 

2.1 50.6 
 

BMA (2002) 
 

17.0 88.0 
 

27.0 27.0 
 

- - 
 

- - 
 

<LD 24 
 

- - 
 

10 60 
 

UFBA (1996) 
 

- - 
 

2.70 618 
 

2.63 230 
 

0.010 2.16 
 

- - 
 

5.86 1115 
 

5.08 94.7 
 

Wallner-Kersanach, 1994 
 

3.84 4.17 
 

1.95 2.07 
 

0.98 1.04 
 

0.050 0.05 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

Celino et al., 2005 
 

50.3 100 
 

8.67 30.3 
 

22.7 58.7 
 

0.020 1.29 
 

17.7 39.7 
 

- - 
 

45.3 75.3 
 

Otero et al., 2008 
 

2.17 77.8 
 

10.1 69.4 
 

5.04 42.2 
 

<0.9 <0.9 
 

1.98 19.1 
 

13 1209 
 

2.08 44.3 
 

Hatje et al., 2006a, b 
 

37.2 877 
 

10.9 363 
 

10.4 49.9 
 

0.20 2.11 
 

11.8 72.5 
 

89.9 936 
 

4.45 145 
 

Barros et al., 2008 
 

20.1 32.5 
 

10.7 34.5 
 

4.25 15.2 
 

<LD 0.21 
 

5.64 13.6 
 

151 1594 
 

8.27 13 
 

Onofre et al., 2008 
 

4.68 31.8 
 

1.36 21.1 
 

0.45 10.3 
 

<0.1 <0.1 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

FUNDESPA (2001) 
 

7.2 72 
 

<LD 19 
 

<LD 45 
 

<LD <LD 
 

<LD 22 
 

- - 
 

4.22 44 
 

PETROBRAS (2005) 
 

1 182 
 

1.43 73.2 
 

1 149 
 

0.02 6.03 
 

0.31 63.3 
 

8.80 1213 
 

2 124 
 

Celino et al., 2008 
 

28 52.2 
 

<LD 20.0 
 

16.1 27.3 
 

<LD 0.56 
 

5.65 19.7 
 

- - 
 

5.60 24.6 
 

Santos et al., 2010 
 

20 90   8 32   19 83   <LD 1.50   15 40   86 589   33 80   Hatje et al., 2010   
Fonte: Hatje e Barros (2012) modificado 
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3.4.1 Biodisponibilidade de metais nos estuários 
 

Os resultados mostraram que os sedimentos dos manguezais dos rios São 

Paulo e Subaé contêm maiores concentrações de metais biodisponíveis. O estuário do rio 

São Paulo encontra-se com maiores concentraçôes para Al, Ba, Cr, Mn e V, entretanto 

podemos observar as concentrações desses metais apresentaram valores próximos nos 

manguezais do rio São Paulo e do rio Subaé,  com exceção do bário, que devido aos 

valores elevados encontrados no rio São Paulo, tendenciou os resultados observados. 

O bário está ligado à indústria do petróleo que pode ser a fonte da maior 

concentração encontrada na região do rio São Paulo. Essa ligação inicia-se através da água 

de formação que ocorre naturalmente nos poros de uma rocha e é produzida junto com o 

petróleo. O bário facilmente sofre oxidação, porém em contato com o petróleo mantém sua 

forma catiônica. Durante a prospecção do petróleo especialmente em regiões offshore, a 

água de injeção introduzida nos poços (salina e rica em ânions sulfato) reage com a água de 

formação (rica em cátions bário) e formam o sulfato de bário (barita) (MOREIRA, 2006). O 

sulfato de bário é insolúvel e de difícil remoção, e tende a se precipitar no fundo dos poços, 

nos dutos e equipamentos ou ainda fica retido na lama residual do processo de refino 

(GODOY; CRUZ, 2003). O maior problema da formação desse resíduo é o fato do radio, que 

está contido no petróleo, ser co-precipitado com o sulfato de bário, tornando esse 

precipitado com alto potencial radioativo (WORDEN et al., 2000). 

Em estudo realizado na Baia de Campos, Brasil, o bário representou 75% do material 

incrustado e lamas de petróleo provenientes das indústrias petroquímicas e houve forte 

correlação entre a presença desse sulfato de bário e a co-precipitação de rádio. Estima-se 

que o conteúdo de rádio nesses precipitados podem alcançar 1 MBq Kg-1 (1MBq = 27 x 106 

pCi g-1) sendo que 5 pCi g-1 de rádio em sedimentos já é considerado com potencial 

carcinogênico (MATTA; GODOY, 2001; EPA, 2007). De acordo com a Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (USEPA), a indústria de petróleo americana gera 

aproximadamente 260.000 toneladas métricas de rejeitos (água de produção, incrustações, 

lama, e equipamentos contaminados) com produção de 325,2 milhões de toneladas de óleo 

todos os anos nos EUA (EPA, 2015). Considerando os dados acima, podemos estimar que 

a refinaria presente no rio São Paulo, cuja capacidade é de 2,38 milhões de tonelada/ano 

(PETROBRAS, 2015), pode produzir anualmente até 1.902 toneladas métricas de rejeitos e 

consequentemente, de sulfato de bário. 

Vale ressaltar que o rádio co-precipitado provavelmente está associado a uma 

fase de sulfato de bário insolúvel, o que é bastante favorável ao ponto de vista de gestão de 

resíduos, já que o rádio nessa associação será dificilmente removido (GODOY; CRUZ, 
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2003). Entretanto, manguezais apresentam uma desvantagem, o cloreto de sódio, comum 

em águas salobras de manguezais, aumenta a solubilidade do sulfato de bário e pode 

liberar o rádio (MIRANDA, 2009). Além disso, a granulometria fina também aumenta a 

mobilidade desse elemento no sedimento devido a uma combinação de complexações com 

compostos orgânicos dissolvidos, elevada concentração de fundo e elevadas forças iônicas 

do sedimento. Lamas secas, com um baixo teor de óleo, são muito semelhantes a 

sedimentos e por isso de difícil identificação (EPA, 2015).  

Já é mundialmente conhecido e discutido que a prospecção e refino de óleo e 

gás podem levar ao aumento dos níveis de radioatividade tanto nos produtos quanto nos 

subprodutos, gerando materiais chamados de TE-NORM (Technologically Enhanced 

Naturallly Occurring Radioactive Materials - Materiais Radioativos de Ocorrência Natural 

Tecnologicamente Aumentados). O Brasil já deu grandes passos no sentido de avaliar 

diferentes aspectos relacionados com indústrias geradoras de NORM (Naturally Occurring 

Radioactive Material), estabelecendo normas e regulamentos técnicos. Falta, porém, uma 

maior articulação dos vários órgãos ambientais, no sentido de se identificar às lacunas 

existentes e se estabelecer mecanismos eficientes para a gestão desse material 

principalmente nas indústrias petroquímicas. Não foi encontrado nenhum trabalho 

correlacionando a quantidade de bário, geração de NORM ou rádio pelas indústrias 

petroquímicas na BTS, assim, há a necessidade de se avaliar com mais precisão a origem 

do bário encontrado nessa região. 

O vanádio também encontrado em maiores concentrações nos sedimentos do rio 

São Paulo é mais uma indicação da atuação de indústria petroquímica na região. O vanádio 

e o níquel são geralmente os metais mais abundantes na composição do petróleo e chegam 

ao ambiente através do refino ou queima de combustíveis fósseis (JAMES, 2014). A 

toxicidade do vanádio pode variar segundo sua forma química e o estado de oxidação e a 

concentração e percurso de exposição. A níveis de concentração em ppb, o vanádio é 

considerado um micronutriente essencial, entretanto, em níveis de ppm, como encontrado 

no manguezal do rio São Paulo, pode ter efeitos toxicológicos podendo causar várias 

doenças, como a degradação do DNA e mudanças na proteína do sangue (ATSDR, 1996; 

LUZ, 2003). 

Os maiores valores de metais biodisponíveis encontrados no rio Subaé (Fe, Cd, 

Cu, Mn, Ni, Pb e Zn) é consequência da maior variabilidade de indústrias, como por 

exemplo, de papel, texteis, metalúrgicas e químicas que ocupam sua bacia. A concentração 

de Fe, Mn e o teor de silte e argila encontrados no manguezal do Subaé pode estar 

potencializando a capacidade de retenção de metais nesse ambiente. Manguezais com 

granulomentria mais fina e maior quantidade de óxidos e hidróxidos de Fe e Mn são mais 
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eficientes no funcionamento como filtros biológicos (OLIVEIRA, 2000; FADIGAS et al., 

2002). 

A presença de Pb e Cd mostrou-se associado a presença de M.O e silte e houve 

uma semelhança nos perfis de distribuição desse metais no sedimento do rio Subaé. Ambos 

apresentaram um aumento iniciando a 90 cm de profundidade com diminuição a partir dos 

40 cm. O Cd e o Pb na bacia do rio Subaé é proveniente da industria mineradora e atingem 

valores muito acima dos recomendados pelas legislações nacionais e internacionais 

(MAGNA et al., 2013). Dessa forma, podemos prever que uma turbação desse sedimento 

pode acarretar ainda maiores consequências ambientais.  

O Cd e o Pb estão presentes no sedimento em forma de sulfeto. A mistura de 

sedimentos mais profundos podem trazer esses sulfetos que estavam mobilizados em 

ambiente redutor, para camada superficial oxidante, levando a reoxidação desses sulfetos e 

liberação dos metais para a coluna de água, tornando o sedimento com alto potencial de 

contaminação secundária (VALE; SUMBLY, 1998).  

Os dados encontrados para o manguezal do rio Jaguaripe mostram que a região 

continua com os mais baixos níveis de concentração de metais entre os manguezais 

estudados da BTS, apesar da extensa urbanização e atividades agrícolas que ocorre em 

sua bacia e na bacia de seus afluentes. As baixas concentrações de metais podem estar 

associadas às pequenas atividades industriais da região, como por exemplo, a cerâmica que 

tem o Pb e o Cu na composição das tintas usadas na pintura dos artesanatos. A maior 

concentração de M.O. e N encontrada no manguezal dessa bacia pode estar relacionado ao 

uso indiscriminado de pesticidas e ao lançamento de efluentes urbanos sem tratamento 

adequado (CRA, 2004). Mesmo com as baixas concentrações de metais encontradas, ainda 

se justifica o uso desse estuário como referência para comparação dentre os outros 

avaliados na BTS. 

 

3.4.2 Variação espacial dos metais 
 

A concentração de metais disponível variou inter e intra manguezais. A variação 

dos resultados intra manguezais (entre os pontos e entre as profundidades do mesmo 

manguezal) pôde ser visto pelos altos valores de desvio padrão apresentados por alguns 

metais. Essa variação pode afetar os valores extremos, altos e baixos, das médias e levar a 

uma interpretação errônea dos resultados de concentração de metais em sedimentos de 

manguezais com características mais heterogêneas. O valor da mediana, ao contrário, não 

é afetado por um desvio padrão alto e permite uma interpretação mais acurada dos 

resultados de metais em ambientes mais heterogêneos.  
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Foram observadas diferentes distribuições verticais e horizontais dos metais 

biodisponíveis entre os manguezais estudados. Em ambientes aquáticos, a variação 

espacial encontrada na distribuição de metais pode estar associada a diversos processos 

físicos (vento, maré, entrada de água doce, topografia, etc), biológicos (bioturbação, 

biomagnificação, biotransformação) e químicos (fluxo bentônico, diagênese da matéria 

orgânica, etc) que ocorrem simultaneamente e modificam as condições do sedimento 

mesmo em uma pequena escala espacial (BIRTCH et al., 2001).  

Podemos destacar duas condições ambientais que influenciam na variação 

espacial dos metais nos sedimentos de manguezais, tanto vertical quanto horizontalmente. 

A energia talvez seja a mais importante, pois ambientes com maior energia apresentam a 

distribuição espacial mais heterogênea, pois são mais dinâmicos e com características mais 

complexas que ambientes de baixa energia. A granulometria mais fina característica de 

ambientes deposicionais de baixa energia tente a apresentar maior teor de matéria orgânica 

e metais adsorvidos. A granulometria e a sedimentação são fatores fundamentais na 

diferenciação das áreas quanto ao acumulo de metais. (TAM; WONG, 2000; BIRCH et al., 

2001). 

A segunda condição é a proximidade da fonte de contaminação. Locais mais 

próximos à fonte de contaminação tendem a ter uma variabilidade menor na distribuição dos 

metais e serem mais homogêneos. Isso está relacionado a capacidade de adsorção do 

sedimento. Esses locais cujas concentrações de metais são maiores, a adsorção não é 

linear e vários outros fatores geoquímicos estão evolvidos. O sedimento pode atingir sua 

capacidade máxima de adsorção e como consequência, leva à diminuição do avanço da 

frente contaminante. Quando isso acontece, os processos físicos advecção, difusão e 

dispersão podem ocorrer nos diferentes perfis do sedimento principalmente quando o 

ambiente for mais porosos. Para ambientes com baixa concentração de metais o processo 

de adsorção é moderado, linear e mais facilmente reversível, tornando-os mais 

heterogêneos. A quantidade de metais adsorvidos tente a estar em equilíbrio no ambiente 

(TAM; WONG, 2000; BIRCH et al., 2001; LUIZ-SILVA; MACHADO, 2012; BAHENA-

MANJARREZ et al., 2000).   

O manguezal do rio Jaguaripe se apresentou o mais heterogêneo dos 

manguezais estudados, tanto na variação vertical quanto na horizontal. O ponto a margem 

foi o mais heterogêneo verticalmente. A maior heterogeneidade da margem pode estar 

relacionada ao aumento de energia provocado pelo canal estuarino. A maior energia pode 

estar selecionando os grãos do sedimento para uma granulometria maior, que foi 

característico para a esse manguezal.  Também, a bacia do rio Jaguaripe não apresenta um 

histórico de contaminação antrópica expressivo e as concentrações de metais encontrados 
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provavelmente não atingem a capacidade de saturação do ambiente. Todos esses fatores 

se encaixam na preposição de que ambientes com alta energia e com contaminação 

moderada são mais heterogêneos e apresentam maior variabilidade espacial mesmo em 

fina escala.  

O manguezal do rio Subaé seguiu a variação espacial horizontal observada para 

o rio Jaguaripe, com maior variação ocorrendo nas margens. Os mesmos motivos são 

propostos, entretanto as altas variações observadas para Cd e Pb podem estar associadas 

também ao fator histórico da região. A deposição de sedimentos é refletida pelo histórico 

das atividades antrópicas e fontes pontuais de contaminação para o ambiente (SANEI et al., 

2001; LUIZ-SILVA; MACHADO, 2012). O período deposicional referente às profundidades 

responsáveis por tal variação pode corresponder a picos de atividades das indústrias 

mineradoras que se instalaram no século passado na região da bacia do rio Subaé. Além 

disso, o sedimento apresentou maior quantidade de granulometria fina no rio Subaé quando 

comparados aos demais manguezais estudados, o que pode ajudar na retenção dos metais 

no manguezal e diminuir os processos geofísicos que são mais intensos em granulomentria 

grossa. 

O sedimento do manguezal do rio São Paulo foi o mais homogêneo entre os 

manguezais estudados, com exceção do Ba, Mn e Pb. Esses metais atingiram uma 

concentração muito maior quando comparados ao rio Jaguaripe e podem estar em níveis 

maiores que o de saturação do sedimento. O rio São Paulo é o que apresenta menor 

extensão entre os três manguezais e se localiza em um setor da BTS cuja circulação é 

baixa, caracterizando uma região de baixa energia (HATJE; ANDRADE, 2009). Além disso, 

o rio sofre influencia das indústrias petroquímicas localizadas em seu entorno (QUEIROZ; 

CELINO, 2008). Assim, mais uma vez é visto que a baixa energia e a proximidade a fontes 

contaminantes tornam o ambiente mais homogêneo.   

 

3.4.3 Taxa de sedimentação estimada do manguezal do rio Subaé 
 

O histórico do Pb e do Cd na região do rio Subaé já é amplamente conhecido e 

discutido mundialmente (ALCÂNTARA, 2010) e vários trabalhos são realizados com o intuito 

de monitorar o ambiente e detectar os efeitos que tais contaminantes vêm causando nas 

comunidades locais (ANJOS, 2012; MACHADO et al., 2004; ANDRADE; MORAES, 2013; 

CRUZ et al., 2013). Neste trabalho vimos que há uma heterogeneidade na distribuição 

desses metais no perfil do sedimento do manguezal que ocorre na região estuarina do rio 

Subaé. A avaliação do perfil vertical do sedimento associado à taxa de sedimentação pode 

refletir o histórico de eventos antropogênicos e naturais que ocorreram na região (SANEI et 
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al., 2001). A cronologia estimada do sedimento pode ser avaliada através dos registros 

geoquímicos de elementos reconhecidos pelas atividades antrópicas de uma região 

(COVELLI et al., 2006; LUIZ-SILVA; MACHADO, 2012). 

A cronologia estimada baseia-se no pressuposto de que a atividade da indústria 

mineradora na região atuou diretamente nas taxas de contaminação do sedimento e pôde 

ser mais facilmente notado pelos metais Pb e Cd. A história desses metais na região inicia-

se com a implantação de uma indústria mineradora internacional no município de Santo 

Amaro – Ba, Brasil. O rio Subaé corta esse município e está a 300 m de distância de onde 

eram as dependências da mineradora. A indústria foi implantada no inicio dos anos 60 e 

permaneceu em atividade por 32 anos. Estima-se que aproximadamente 900 mil toneladas 

de Pb foram produzidas pela mineradora e correspondia a 20% do total da produção 

mundial de Pb. Essa alta atividade gerou, entretanto, cerca de 500 mil toneladas de escórias 

com 3% de Pb, que foram dispostas de forma inadequada e sem nenhuma gestão 

envolvida. Pelo contrário, essas escórias foram espalhadas pela cidade, sendo utilizada na 

construção civil. Podemos observar que houve um aumento significativo na concentração de 

Pb e Cd na profundidade entre 80 cm e 90 cm, provavelmente esta relacionado ao inicio das 

atividades da mineradora (Figura 3.12).  

Em 1993, a produção foi cessada e as dependências da mineradora 

permaneceram sem qualquer cuidado. A partir desse momento, baseados em estudos então 

recentes e anteriores, foi iniciada uma intensa mobilização para a disposição adequada 

dessas escórias. Observamos que na profundidade entre 40 cm e 50 cm houve o inicio da 

diminuição da concentração desses metais, possivelmente, relacionado ao fim das 

atividades mineradoras. Entre o inicio da produção e o fechamento da indústria, a taxa de 

sedimentação estimada chegou a 1,21 cm ano-1. 

Apenas em 2001, 8 anos após o fechamento da fábrica iniciaram-se o 

encapsulamento de parte dos resíduos. Em 2004, a contaminação via aérea já havia 

diminuído e a pavimentação das escórias já havia ocorrido e isso foi refletido na camada 

entre 40 cm e 50 cm e 20 cm e 30 cm de profundidade. Podemos inferir que a taxa de 

sedimentação estimada nesse período elevou-se para 1,82 cm ano-1. 

Após as primeiras tomadas de decisões quanto a gestão dos resíduos da 

mineradora, a concentração de Pb e Cd no sedimento não foram alteradas e indica que 

apesar da diminuição, a contaminação parece crônica e se estabilizou na concentração de 

24,08 mg Kg-1 de Pb e 1,32 mg Kg-1. O pequeno aumento que vimos na camada entre 0 cm 

e 10 cm possivelmente é efeito da maior capacidade de adsorção dos primeiros centímetros 

do sedimento devido ao favorecimentos da oxidação e remobilização dos elementos na 

camada superficial.  
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A taxa de sedimentação feita pela estimativa histórica pode dar uma noção 

aproximada de como o ambiente vem reagindo ao longo do tempo aos impactos antrópicos, 

Porém para uma avaliação mais refinada da cronologia e taxa de sedimentação é 

necessário que estudos com isótpos sejam realizados.  

  
Figura 3.12 – Taxa estimada de sedimentação para estuário do rio Subaé, BTS, Bahia. (Elementos 
normalizados com Al) 

 
 

3.4.4 Implicações para a conservação 
 

Diversos trabalhos têm citado e comparado as diferentes regiões de 

manguezais. Entretanto, para adquirir resultados adequados que realmente alcancem os 

objetivos propostos, é necessário conhecer e reconhecer a área de estudo. O desenho 

 

 



67 

 

amostral tem que levar em consideração vários fatores como o histórico e o presente da 

região amostral e suas condições antrópicas e naturais. A variabilidade causada por esse 

fatores podem levar a uma interpretação errônea das condições locais (TAM et al., 1995; 

SANEI et al., 2001).  

Podemos destacar o fato dos perfis de distribuição dos metais no manguezal do 

rio São Paulo apresentar baixa variação horizontal até a profundidade de 1 m e a distância 

de 10 m da margem. Isso nos leva a inferir que a interferência antrópica esteja agindo da 

superfície até essa profundidade e os valores de background da região possivelmente não 

devam ser considerados a uma profundidade menor. 

Ao longo do tempo esses fatores vão se alterando e tornam as comparações 

temporais ainda mais variáveis. O sedimento pode registrar o histórico geológico e 

geoquímico da região, pois constituem reservatórios naturais de materiais contidos na água. 

Se considerarmos a sedimentação no manguezal, por exemplo, a amostragem sazonal pode 

não expressar necessariamente a variação temporal, pois o método amostral extrapola a 

taxa de sedimentação do período e o que pode estar sendo visto é a variação espacial (TAM 

et al., 1995; TANNER et al., 2000; BIRCH et al., 2001; LUIZ-SILVA; MACHADO, 2012). Foi 

visto pela taxa de sedimentação estimada que no manguezal do rio Subaé, por exemplo, a 

sedimentação aproxima-se de 2 cm ano-1.  

Ambientes mais heterogêneos como o manguezal do rio Jaguaripe necessita de 

um esforço amostral maior para abranger toda a sua heterogeneidade e minimizar o erro 

amostral. Várias alternativas são dadas para a minimização do erro amostral. Birch e 

colaboradores (2001) resumem os prós e contras desses modelos. Citam que a amostragem 

sistemática pode causar a manipulação da estatística e que o reconhecimento da área 

através de uma coleta piloto pode ser inviável por causa do custo energético e financeiro. 

Eles propõem que a realização da amostragem de forma composta pode minimizar o efeito 

da variabilidade e esse efeito é minimizado na mesma proporção em que o número de 

réplicas que compõe a amostra, aumenta. O número de pontos selecionados também tem 

que considerar a heterogeneidade e a dinamicidade do ambiente. Assim, resultados mais 

reais, com custo-benefício adequado, podem ser adquiridos mesmo em regiões com alta 

variação espacial. 
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4 RESPOSTA OXIDATIVA E CONDIÇÃO ECOFISIOLÓGICO EM UCIDES CORDATUS 
(LINNAEUS, 1763) EM MANGUEZAIS CONTAMINADOS POR METAIS 

 

RESUMO 

Em manguezais antropizados, como os que ocorrem na Baia de Todos os Santos, Bahia, os 
metais são um dos principais poluentes que mais afetam a comunidades bióticas. Devido as 
suas características de bioacumulação, alta toxicidade e persistência nos organismos 
podem desencadear respostas oxidativas e fisiológicas em diferentes níveis organizacionais. 
Para avaliar essas respostas aos estresses ambientais em caranguejos U. cordatus foram 
selecionados dois biomarcadores, a GST e o índice de condição ecofisiológico RNA/DNA. A 
taxa de expressão dessa enzima e o valor do índice RNA/DNA foram comparados as 
concentrações de metais (Ba, Cr, Cd, Cu, Mn, Ni, V e Zn) nos sedimentos e a taxa de 
bioacumulação. Os resultados indicaram que houve um significativo aumento nas 
expressões dos biomarcadores moleculares em populações de U. cordatus provenientes de 
manguezais com maior concentração de metais biodisponíveis no sedimento. Além disso, os 
caranguejos dessas mesmas áreas apresentaram maior taxa de bioacumulação hepática de 
metais, indicando forte influencia do ambiente nas atividades metabólicas desses animais. 
Isso demonstra que tais biomarcadores podem ser utilizados em programas de 
monitoramento ambiental, pois confirmaram sensibilidade aos efeitos estressores dos 
metais em invertebrados. 
 
Palavras-chave: Glutatuina s-transferase, índice de condição, RNA/DNA, estresse oxidativo, 
sedimento, bioacumulação 

 

ABSTRACT 

In impacted mangroves, as occur in the Todos os Santos Bay, Bahia, metals are one of the 
main pollutants that most affect biotic communities due to its bioaccumulative characteristics, 
high toxicity and persistence in organisms can trigger oxidative and physiological responses 
at different organizational levels. To evaluate these responses to environmental stresses in 
mangrove crabs U. cordatus were selected two biomarkers, the GST and the 
ecophysiological condition index RNA / DNA. The expression rate of this enzyme and the 
value of the index RNA / DNA were compared with the concentrations of bioavailable metals 
(Ba, Cr, Cd, Cu, Mn, Ni, V e Zn) in sediments and bioaccumulation rate. The results 
indicated that there was a significant increase in expression of molecular biomarkers in U. 
cordatus populations from mangroves with the highest concentration of bioavailable metals in 
the sediment. In addition, the crabs from the same areas showed higher rate of liver 
bioaccumulation of metals, indicating a strong influence of the environment on metabolic 
activity of these animals. It demonstrates that these biomarkers can be used in 
environmental monitoring, as confirmed sensitivity to the effects of stressors metals in 
invertebrates. 
 
Keywords: Glutatione s-transferases, condition index, RNA / DNA, oxidative stress, 
sediment, bioaccumulation 
  
 
4.1 INTRODUÇÃO 

 

O ecossistema manguezal é um ambiente estuarino de transição entre o rio e o 

mar, que ocorre em regiões tropicais (ALONGI, 2009). Este ambiente apresenta uma 
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intrínseca importância ecológica como área de alimentação e reprodução para diversas 

espécies, e física, pois servem como filtro biológico e regulam mecanismos como os de 

fixação e resuspensão do material particulado e entrada e saída da água no sistema 

(FURUKAWA; WOLANSKI, 1996; SHEAVES, 2005). Essa característica de retenção de 

material associada ao fato de um terço da população mundial viver em regiões litorâneas 

tornam esses ambientes ainda mais vulneráveis aos impactos antrópicos. Há tempos vem 

sendo provado que as crescentes atividades associadas ao desenvolvimento industrial, 

petroquímico e urbano podem gerar resíduos que, dispostos de forma inadequada, causam 

contaminação e danos ambientais. (KENNISH, 2002; QUEIROZ;CELINO, 2008). 

As comunidades de macroinvertebrados que habitam esse ecossistema 

desempenham um papel fundamental nos ciclos biogeoquímicos que envolvem esse 

ambiente (PULMANNS et al., 2014). Em manguezais antropizados, os metais são um dos 

principais poluentes que mais afetam essas comunidades, pois devido as suas 

características de bioacumulação, alta toxicidade e persistência nos organismos (AMIARD et 

al., 1987) podem desencadear respostas em diferentes níveis organizacionais (PEREIRA et 

al., 2012). Os danos bioquímicos podem aumentar o estresse oxidativo e fisiológico nesses 

animais ao ponto de causar alterações no DNA que podem levar a perda da diversidade 

genética (ANDERSEN et al., 2006). 

Os processos biodinâmicos que regulam a biodisponibilidade dos metais no 

ambiente associados ao grau de exposição e a fisiologia do organismo influenciam na taxa 

de bioacumulação. A presença de todas essas variáveis torna ainda mais difícil a 

interpretação da relação entre bioacumulação e efeitos adversos. Portanto, a toxicidade não 

pode ser avaliada através do total de metais acumulados nos organismos ou no ambiente, 

mas é recomendada a identificação da resposta fisiológica desencadeada pelos 

contaminantes (LUOMA et al., 2005). 

As espécies reativas de oxigênio (ROS) estão entre os marcadores mais 

utilizados para avaliar as alterações bioquímicas causadas por contaminantes em 

organismos aquáticos e está ligado à toxicidade de muitos contaminantes como, por 

exemplo, os metais de transição. Esses contaminantes induzem os ciclos bioquímicos 

redutores causando uma condição de estresse oxidativo através da liberação de radicais 

altamente reativos como O2, H2O2 e OHs. Para se proteger dos danos que tais radicais 

podem causar aos componentes celulares, os organismos desenvolvem mecanismos de 

defesa antioxidante no intuito de detoxificar ou minimizar seus efeitos. A glutationa s-

transferase (GST) é uma das enzimas que participa do processo de detoxificação e tem sido 

um dos biomarcadores bioquímicos mais usados, pois catalisa a conjugação de uma 

variabilidade de xenobióticos no processo de estresse oxidativo crônico, caracterizado por 
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desencadear respostas na segunda fase do processo de estresse (LAVRARÍAS et al., 

2011).  

Um biomarcador molecular utilizado como indicador em ecologia marinha é a 

razão entre os ácidos nucleicos, RNA e DNA. Esse biomarcador pode atingir diferentes 

níveis de organização ecológica atuando como um indicador de interações tróficas, índice 

de exergia e identificação de presas em nível de comunidades. Para populações, pode 

indicar taxa de crescimento, estado nutricional ou impacto de pesca exploratória. Já em 

nível de indivíduo, indica o estado ecofisiológico do organismo. Como não há valores 

validados em laboratório, esse índice se torna recomendável para uma avaliação mais 

precisa dos níveis de estresse ecofisiológico e para comparação entre os indivíduos e 

ambientes (CHÍCHARO; CHÍCHARO, 2008). 

Entre a fauna mais representativa dos manguezais estão os caranguejos da 

família Grapsidade e Ocypodidae (MACINTOSH; ASHTON, 2002).  Ucides cordatus 

(Linnaeus, 1763), pertence à família Ocypodidae e é endêmico dos manguezais da costa 

atlântica do continente americano (LEE, 2008; PULMMANS et al., 2014). Vários estudos tem 

apontado U. cordatus como um bioindicador de qualidade ambiental para a regiões de 

manguezais, pois tem ampla distribuição geográfica, hábito alimentar que abrange várias 

matrizes e demonstra sensibilidade a diversos poluentes (SANTOS, 2002), como por 

exemplo para contaminação por hidrocarbonetos (NUDI et al., 2007), benzeno (TOLEDO, 

1999), DDT, DDE, DDD, HCB, HCH, Aldrin, Dieldrin e Endrin (TAVARES et al., 1999) e para 

metais (CORRÊA JÚNIOR et al., 2000; HARRIS; SANTOS, 2000; PINHEIRO et al., 2012 e 

2013). 

O uso de biomarcadores como metodologia para avaliar os efeitos de 

contaminantes sobre os organismos tem sido recomentado pelo Conselho Internacional para 

Exploração dos Mares (ICES, 2004). Por isso, dois diferentes biomarcadores foram 

selecionados para avaliar a qualidade ambiental dos manguezais atravez das respostas 

bioquímicas e moleculares às concentrações de metais nos sedimentos e à bioacumulação 

nos hepatopâncreas de U. cordatus. Isso indicaria que os metais alteram a qualidade do 

ambiente, causando um estresse oxidativo e ecofisiológico nesses caranguejos. 

 
4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização do projeto foram definidas as etapas que iriam fazer parte do 

estudo. Abaixo se encontram descritas as etapas do estudo e os materiais e métodos 

utilizados.   
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4.2.1 Áreas de estudo 
 

Para o desenvolvimento do trabalho foram selecionadas três regiões de 

manguezais localizados nos estuários dos rios Jaguaripe, Subaé e São Paulo, na Baía de 

Todos os Santos (BTS), Bahia, Brasil (Figura 4.1). Esses lugares foram reconhecidos por 

seus históricos de atividades industriais e urbanas, com exceção do estuário do rio 

Jaguaripe que foi selecionado como referência de região menos impactada que se localiza 

próxima às áreas de interesse. As coletas foram realizadas em maio/2013 nos manguezais 

dos rios Jaguaripe e Subaé e no mês de agosto/2013 no rio São Paulo. 

 
Figura 4.1 – Baia de Todos os Santos (BTS) e regiões de amostragem: JAG= Rio Jaguaripe; 
SUB = Rio Subaé e SAO = Rio São Paulo 

 
Fonte: adaptado de HADLICH; UCHA; CELINO, 2008 
  

4.2.2 Caracterização química do sedimento 
 

A amostragem vertical do sedimento foi realizada com o auxilio de um 

testemunhador manual até a profundidade máxima de 1 m. O sedimento que teve contato 
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com as paredes do testemunhador foram descartados. Em cada manguezal, nove 

testemunhos foram coletados sistemáticamente como réplica de campo. Três testemunhos 

foram coletados paralelamente à margem (0 m), à 5 m e à 10 m, totalizando 9 testemhnos 

por manguezal. Para as análises de metais, os testemunhos de 1m foram divididos em 10 

subamostras de 10 cm cada. As subamostras referentes aos testemunhos coletados à 

mesma distância da margem e a mesma profundidade foram homogeneizadas formando 

uma amostra composta. 

As amostras foram secas em liofilizadores, peneiradas (< 2 mm), desagregadas 

e conservadas (< 20 °C). Foram digeridas 0,5 g de cada amostra de sedimento em água-

régia (1 HNO3 + 3 HCl) 50 % (v/v) por 3 horas a 95 °C em bloco digestor com sistema de 

refluxo (AGUIAR et al., 2007). A concentração dos metais de interesse primário segundo a 

EPA Cd, Cr, Cu, Ba, Mn, Ni, V, Zn (EPA, 2007) foram determinadas com o uso de ICP OES 

(Espectrometria de Emissão Óptica com Acoplamento de Plasma Induzido) (Marca VARIAN, 

modelo M 4165). O limite de quantificação e o limite de determinação do método moram-se 

baixos para todos os metais (Cr > 0,11 LQM / 0,03 LDM), garantindo a sensibilidade do 

método. As digestões foram realizadas em triplicata para garantir a precisão do método. A 

fim de eliminar os valores discrepantes entre as triplicatas, foi feito um pré-tratamento dos 

dados utilizando o teste de Grubbs, a um nível de confiança de 95% (ISO 5725-2, 1994; ISO 

5725-3, 1994; EPA, 1992).  

Esse método foi validado analisando material de referência certificado (CRM) 

CARMET – STSD-4 (Canada Centre for Mineral and Energy Technology – stream sediment) 

em três triplicatas, considerando o certificado para extração parcial. A taxa de recuperação 

variou entre 83% e 110%. Os valores de Z-score (modificado MATA, 2006), com o desvio 

máximo de 10% do valor de referência, variaram entre zero e 1,67, classificando as 

extrações entre boas e satisfatórias.  

 

4.2.3 Ucides cordatus 
 

Os caranguejos U. cordatus foram coletados manualmente, ainda em campo 

foram acondicionados em caixas refrigeradas para diminuição de sua taxa metabólica e em 

laboratório foram congelados à – 20 ºC até o inicio das análises.  Inicialmente, apenas U. 

cordatus machos, maiores de 60mm e em estágio de inter mudas foram selecionados, 

entretanto,  no rio São Paulo após duas tentativas de amostragem, foram encontrados 

apenas 4 exemplares que se adequassem aos critérios de amostragem. Por se tratar de 

uma área significativa para os estudos, devido a sua localização e histórico de 

contaminação, foram considerados os maiores indivíduos encontrados no local. 
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A identificação da espécie foi feita por características morfológicas e 

identificação da sequencia de marcador molecular mitocondrial Citocromo Oxidase sub-

unidade I (COI). Como não há nenhuma sequencia dessa espécie depositada no banco 

genético (National Center for Biotechnology Information - NCBI), a espécie foi comparada 

com as sequencias de Ucides occidentales, obtendo aproximadamente 90% de similaridade 

entre as sequencias comparadas.  

 

4.2.4 Quantificação de metais em Ucides cordatus  
 

Foram utilizados 20 animais de cada área amostral para a determinação de 

metais no hepatopâncreas (Tabela 4.1). Como o hepatopâncreas trata-se de um tecido com 

alto teor de gordura, o que dificulta sua digestão total, o método para análise dos metais 

consistiu em pesar 0,1 g do tecido, seco e triturado, diretamente no tubo de ensaio, 

adicionou-se 1 mL de ácido sulfúrico (H2SO4 - 65% P.A.) e aqueceu-se em bloco digestor, 

sob refluxo, a 100°C por 2 minutos, para oxidação do material. Ao ser detectado sinais da 

oxidação da amostra (coloração escura, com aspecto líquido e uniforme) foi adicionado 1,5 

mL de ácido nítrico (HNO3). Em seguida, a temperatura foi elevada lentamente até 200°C e 

mantida por 3h. Os metais Ba, Cu, Mn, V e Zn foram determinados por espectrometria de 

emissão ótica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP OES) (Marca VARIAN, 

modelo M 4165). Os metais Cr, Cd e Ni foram determinados em Espectrometria de 

Absorção Atômica em Forno de Grafite (GFAAS) (marca Varian, modelo Spectra 220Z). 

 
Tabela 4.1 – Características morfométricas dos exemplares de Ucides cordatus utilizado no presente 
estudo para quantificação de metais no hepatopâncreas 

Manguezal  LC (mm) CC (mm) Peso úmido (g) P. Hepato (g) 
Jaguaripe Min. – Max. 60,49 - 77,22 47,68 - 57,99 102,90 - 196,86 3,53 - 9,13 

n = 20 𝑿𝑿  ± s 68.85 ± 4,71 52.81 ± 2,92 151.44 ± 26,19 5.56 ± 1,53 

Subaé Min. – Max. 59,56 -74,80 25,22 - 57,31 82,42 - 195,62 1,56 -7,35 

n = 20 𝑿𝑿  ± s 64,48 ± 3,88 49,04 ± 6,28 128,55 ± 24,21 4,31 ± 1,51 

São Paulo Min. – Max. 44,59 - 72,82 35,02 - 56,12 39,34 - 188,93 0,70 - 4,33 

n = 20  𝑿𝑿  ± s  54,09 ± 7,08 42,65 ± 5,26 73,34 ± 34,40 2,28 ± 1,02 
LC = Largura da carapaça; CC= Comprimento da carapaça; Peso úmido total do caranguejo; P. Hepato. = Peso 
seco do hepatopâncreas 

 

Para aumentar a confiabilidade metodológica das análises e obter a precisão do 

método (precisão intra-corridas), as extrações foram realizadas com triplicatas em 100% das 

amostras, além de brancos analíticos para cada processo de digestão realizado. A fim de 

eliminar os valores discrepantes, foi feito um pré-tratamento dos dados obtidos utilizando o 

teste de Grubbs, a um nível de confiança de 95% (ISO 5725-2, 1994; ISO 5725-3, 1994; 
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EPA, 1992). O limite de quantificação e o limite de determinação do método moram-se 

baixos para todos os metais (> 0,10 / 0,03 Zn), garantindo a sensibilidade do método. 

Esse método foi validado analisando, em três triplicatas, o material de referência 

certificado TORT – 2 (Lobster Hepatopancreas Reference Material for Trace Metals), 

produzido pelo “National Research Council of Canada (NRC-CNRC) - Institute for National 

Measurement Standards”. Considerando o certificado emitido pelo órgão, a taxa de 

recuperação variou entre 83% e 94% para todos os metais. Os valores de Z-score 

(modificado MATA, 2006), com o desvio máximo de 10% do valor de referência, variaram 

entre 0,59 a 1,52, classificando as extrações entre boas e satisfatórias. O Ni obteve uma 

taxa de recuperação de 78% e foi classificado pelo Z-score (2,24) como insatisfatório. 

Bourret e colaboradores (2008) também relataram problemas na determinação de Ni em 

metais hepáticos de peixe. 

 
4.2.5 Determinação dos Biomarcadores 

 

Para a determinação dos biomarcadores seguiram-se as seguintes etapas: 

 

4.2.5.1 Quantificação dos ácidos nucleicos RNA e DNA 

 

A quantificação dos ácidos nucleicos RNA e DNA foram realizadas em 89 

indivíduos (Tabela 4.2), seguindo o método Schmidt-Thannhauser (1945) de acordo com os 

procedimentos de Bulow & Buckley (1987) (AMARAL et al., 2009a,b). 

 
Tabela 4.2 – Características morfométricas dos exemplares de Ucides cordatus utilizados nas 
análises do índice de condição RNA/DNA 

Manguezal  LC (mm) CC (mm) Peso úmido (g) 
Jaguaripe Min. – Max. 60,49 – 77,22 47,68 - 57,99 102,90 - 196,86 
n = 30 𝑿𝑿  ± s 68,77 ± 3,46 53.26 ± 2,53 154,72 ± 22,15 

Subaé Min. – Max. 52,97 – 74,80 25,22 - 57,31 65,93 - 195,62 
n = 37 𝑿𝑿  ± s 62,94 ± 4,69 48,19 ± 5,61 118,73 ± 28,63 

São Paulo Min. – Max. 44,59 - 72,82 35,02 - 56,12 39,34 - 188,93 
n = 22  𝑿𝑿  ± s  53,75 ± 6,84 42,53 ± 5,02 71,85 ± 33,10 
LC = Largura da carapaça; CC= Comprimento da carapaça; Peso úmido total do caranguejo; P. Hepato. = Peso 
seco do hepatopâncreas 

 

A razão RNA/DNA foi determinada utilizando entre 0,10 e 0,15 mg (peso fresco) 

de tecido muscular extraídos dos quelípodos. A absorbância foi medida com um 

espectrofotômetro NanoDrop® ND-1000 de espectro completo (NanoDrop®, EUA), que 

permite análises de alta precisão e elevada reprodutibilidade de amostras de 1 ul (limites de 
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detecção 2-3000, 3700 ng / µL para o RNA e DNA de cadeia dupla, respectivamente). Sua 

característica de leitura de espectro completo permitiu a inspeção de contaminação de ácido 

nucleico nas análises das amostras por estimativa da razão 260/280 µm e 260/230 µm. 

Foram realizadas três leituras de cada ácido nucleico para cada amostra para garantir a 

precisão do equipamento.  

 

4.2.5.1 Quantificação da enzima oxidativa Glutationa S-transferase (GST)  

 

Para a quantificação da isoenzima Glutationa S-transferase (GST - EC 2.5.1.18) 

foram utilizados 5 amostras de hepatopâncreas de cada estuário, totalizando 15 amostras a 

serem analisadas. Para excluir interferências e permitir uma melhor comparação entre os 

valores enzimáticos obtidos, foram selecionados animais machos, com tamanho médio de 

60 mm e em intermuda. Esses animais foram coletados manualmente, mantidos 

acondicionados em gelo para diminuição do metabolismo até a chegada ao laboratório. Em 

Laboratório, foram mantidos congelados (- 20 ºC) até a hora das análises. 

A preparação das amostras foi feitas através da extração do hepatopâncreas e 

imediatamente homogeneizadas em tampão Tris-HCL 20 mM, pH 7,6, EDTA 1 mM, 

sacarose 0,5 M, KCl 0,15 M DTT 1 mM, em homogeneizador “Tissue Tearor”, na proporção 

1 g de tecido para 4 mL de tampão (1:4). 

O homogeneizado foi centrifugado a 18.000 x g por 20 minutos, obtendo-se 

frações de sobrenadante em nitrogênio líquido e armazenou em freezer à – 80 ºC. 

A eletroforese foi realizada em gel PAGE/SDS (condição desnaturante) 15%. As 

amostras foram concentradas previamente em acetona e, então, ressuspensas em 10 µL de 

Tampão Tris 10 mM, pH 6,8. Essas frações foram submetidas ao tratamento com solução 

tampão de amostras (Tris 0,25 M, pH 6,8, glicerol 40%, SDS 4%, Azul de Bromofenol 

0,008%), contendo 5% de β-mercapto etanol. Para cada 10 µL de amostra foram utilizado 15 

µL de tampão de amostra. As amostras foram fervidas por três minutos, refrigeradas em 

gelo e então aplicadas no gel (25 µL/poço). 

Foi utilizado um sistema de eletroforese com gel de entrada (stacking get) com 

concentração de 5% e o gel de corrida (running gel) de 15%. O tampão de corrida (running 

buffer) utilizado foi o tampão Tris-HCl 25 mM, pH 8,3, Glicina 192 mM, SDS 0,1%. O sistema 

foi mantido com voltagem constante de 80 V até que as amostras atingissem o gel de 

corrida, aumentando então a voltagem para 120 V, monitorando-se a temperatura para 

evitar um superaquecimento. 
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Os géis foram fixados em uma solução contendo metanol 50%, ácido acético  

12%, formaldeído 0,25 mL/L. e as bandas da proteína GST puderam ser visualizadas após 

coloração por prata. 

Para a extração do RNA e síntese do cDNA (DNA complementar) dos tecidos 

dos hepatopâncreas, o RNA total foi isolado das amostras usando o método de Trizol 

(Invitrogen), de acordo com as instruções do fabricante. As amostras de RNA extraídas 

tiveram um tratamento prévio de RNA-free (DNase) para prevenir uma contaminação 

genômica por DNA. A síntese de cDNA foi realizada usando o sistema de transcriptase 

reversa do kit Omniscript RT (QIAGEN), seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante.  

Para o teste quantitativo o nível de mRNA dos genes alvo no hepatopâncreas foi 

mensurado por qPCR real-time (Reação em cadeia da polimerase – qPCR). Os primers 

específicos foram designados pelo Primer Quest program (Integrated DNA Technology, 

IDT). 

A amplificação foi realizada com o kit Quantifast SYBR Green em um volume 

total de 20 μL contendo 20  μM de primer reverso e 100 μg de cDNA. O real-time PCR foi 

realizado com um aparelho Line Gene 9600 real-time PCR (BIOER). Os parâmetros dos 

ciclos seguiram uma desnaturação inicial a 95 ºC por 5 min, 35 ciclos à 95 ºC por 10 s, 56 ºC 

por 30 s. 

Uma análise da curva de melting dos produtos amplificados, que confirma a 

especificidade da reação, foi plotada no final de cada reação de PCR, para confirmar que 

apenas um produto do PCR foi amplificado e detectado. Além disso, as amostras foram 

submetidas à eletroforese em gel de agarose para confirmar a especificidade do iniciador. A 

região 18S da subunidade ribossômica de decápodes - DEC e níveis de transcriptase L8 

foram usados para normalizar as amostras. A quantificação relativa da expressão do gene, 

entre os grupos tratados foram analisadas pelo método ΔΔCt (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001), 

e pelo software de repouso (QIAGEN®). Assim, a eficiência do PCR do gene alvo usado no 

presente estudo foi avaliada e foram utilizadas apenas eficiências próximas a 100% (= E2). 

Todo o conjunto de dados estão apresentados na forma de expressão relativa.  

Os dados dos biomarcadores foram analisados quanto a normalidade e 

homogeneidade de variâncias pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e Bartlett, 

respectivamente. Quando os dados não atenderam os pressupostos da ANOVA, o teste de 

variâncias de Kruskal-Wallis foi realizado. Quando houve diferença significativa dentro dos 

grupos, foram aplicados os testes de comparações múltiplas, teste de Tukey ou o teste de 

Dunn (para ANOVA e teste de Kruskal-Wallis, respectivamente) para verificar entre quais 

populações houve diferenças (ZAR, 1996). 
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4.3 RESULTADOS 

 

Os resultados encontrados a partir das análises realizadas encontram-se 

descritos abaixo. 

 

4.3.1 Caracterização química do sedimento 
 

Podemos notar que as concentrações médias dos metais nos sedimentos dos 

manguezais dos rios Subaé e São Paulo foram maiores que as encontradas no rio 

Jaguaripe. Os valores médios da concentração de metais biodisponíveis encontrados em 

um perfil vertical de 1 m estão descrito na Tabela 4.3. 

O primeiro componente principal explicou 90,1% da variância, enquanto que o 

segundo componente explicou 7,2% da variância total dos dados de metais. Juntos, os dois 

primeiros componentes principais explicaram 97,3% da variância dos dados e foram 

empregados para a elaboração do diagrama de ordenação (Figura 4.2). 

A separação dos pontos de amostragem foi consequência da variabilidade 

espacial da concentração de metais entre os três manguezais da BTS. Os pontos de 

amostragem do manguezal do rio Jaguaripe apresentaram as menores concentrações, e se 

posicionaram ao lado esquerdo do diagrama de ordenação. Os pontos de amostragem do 

manguezal do rio São Paulo estiveram associados às maiores concentrações de metais e se 

posicionaram à direita, enquanto que as estações do manguezal do rio Subaé estiveram 

associadas às concentrações medianas de metais nos sedimentos. 

 

4.3.2 Bioacumulação de metais em U. cordatus 
 

Os valores médios da concentração de metais foram maiores nos 

hepatopâncreas das populações de U. cordatus dos rios Subaé e São Paulo. Entretanto, a 

população do rio Jaguaripe apresentou maiores valores médios para Cr que a do rio São 

Paulo e maiores valores também para Mn que a do rio Subaé (Tabela 4.3). 

Os coeficientes de correlação linear entre as taxas de bioacumulação de metais 

obtidos durante toda a Análise de Redundância indicaram a ausência de covariáveis, ou 

seja, de variáveis altamente correlacionadas, nos três estuários investigados conjuntamente 

e separadamente (r<0,75).  
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Tabela 4.3 - Concentração de metais biodisponíveis na superfície de biocontato de 1 m de profundidade de sedimento e a bioacumulação de metais no 
hepatopâncreas de Ucides cordatus (valores de metais em mg Kg-1) 

Manguezal Matriz Ba Cd Cr Cu Mn Ni V Zn 

Jaguaripe 

Sedimento         
Min. - Max. 52,55 - 118,73 < LQM 12,61 - 31,47 1,99 - 5,74 44,44 - 141,18 4,60 - 11,20 8,73 - 21,89 17,80 - 37,65 

𝑿𝑿  ± s 87,50 ± 18,45 < LQM 21,41 ± 4,93 3,71 ± 1,01 95,83 ± 29,71 7,59 ± 1,80 15,78 ± 3,53 27,53 ± 5,31 

U. cordatus*         
N 19 18 10 19 20 20 20 19 

Min. - Max. 0,75 - 6,14 0,01 - 0,07 0,93 - 3,73 6,41 – 35,94 1,69 - 14,89 1,94 - 12,87 0,20 - 3,18 39,12 – 183,16 

𝑿𝑿  ± s 2,70 ± 1,37 0,02 ± 0,02 2,09 ± 1,01 18,56 ± 9,22 7,50 ± 3,96 6,62 ± 3,45 1,73 ± 0,95 87,81 ± 38,31 

Subaé 

Sedimento         
Min. - Max. 78,29 - 197,84 0,03 - 4,33 14,04 - 37,49 11,76 - 31,99 62,27 - 155,91 9,83 - 22,40 18,85 - 50,15 28,17 - 90,63 

𝑿𝑿  ± s 144,63 ± 22,35 1,30 ± 1,08 27,16 ± 4,80 26,60 ± 4,80 121,61 ± 21,39 18,86 ± 2,84 36,52 ± 6,25 63,12 ± 16,98 

U. cordatus*         
N 19 20 8 20 18 20 20 20 

Min. - Max. 1,11 - 10,32 0,05 - 0,33 0,90 - 12,75 28,71 - 190,73 1,06 - 9,35 3,53 - 30,59 0,82 - 3,65 52,84 - 224,97 

𝑿𝑿  ± s 4,67 ± 2,85 0,15 ± 0,07 2,70 ± 4,07 74,20 ± 45,56 3,95 ± 2,68 7,96 ± 6,01 1,77 ± 0,81 95,22 ± 46,44 

São Paulo 

Sedimento         

Min. - Max. 97,08 - 551,39 0,65 - 1,14 18,79 - 37,53 16,06 - 25,55 58,97 - 217,35 12,37 - 20,51 25,14 - 48,89 36,74 - 59,11 

X ± S 258,47 ± 137,40 0,88 ± 0,15 28,00 ± 5,12 20,56 ± 1,89 120,77 ± 51,28 16,80 ± 2,17 37,03 ± 6,68 50,70 ± 6,02 

U. cordatus*         

N 19 20 8 20 18 20 20 20 

Min. - Max. 1,79 - 10,16 0,01 - 0,10 0,98 - 4,12 20,86 - 378,21 1,32 - 47,34 1,04 - 51,42 0,45 - 3,82 46,62 - 353,71 

X ± S 4,16 ± 3,06 0,05 ± 0,02 1,84 ± 1,02 230,65 ± 101,92 12,57 ± 11,41 9,35 ± 11,11 1,63 ± 1,03 136,69 ± 79,99 

*Em mg Kg-1 de metais em peso seco de hepatopâncreas                                                                                            .
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Figura 4.2 - Diagrama de Ordenação para a Análise de Componentes Principais (PCA) relacionando 
aos pontos de amostragem, metais e nitrogênio, nos manguezais dos rios Jaguaripe, Subaé e São 
Paulo, BTS, Bahia. (O primeiro algarismo corresponde aos estuários (1, 2 e 3, respectivamente), 
enquanto que o segundo algarismo corresponde às estações de amostragem (1 = Margem, 2 = 5 m e 
3 = 10 m) e o terceiro algarismo ao perfil de profundidade (1 = 10 cm a 100 cm)) 

 
O diagrama de ordenação (Figura 4.3), para as populações originárias dos três 

estuários investigados conjuntamente, foi elaborado com os dois primeiros eixos canônicos da 

Análise de Redundância (AR) porque eles explicaram 99% da variação percentual acumulada 

da relação entre os aspectos biométricos dos caranguejos (largura da carapaça = LC; 

comprimento da carapaça = CC; peso total = PT e peso seco do hepatopâncreas = PH) e a 

respectiva bioacumulação de metais (Tabela 4.3). As correlações das variáveis ambientais 

com os dois primeiros eixos canônicos foram usadas para avaliar a importância relativa de 

cada variável, onde valores absolutos de coeficientes de correlação > 0,4 são significativos e 

podem ser considerados importantes biologicamente. Desta forma, as variáveis que 

apresentaram a maior importância na explicabilidade da variabilidade biométrica dos 

caranguejos foram o Cobre, Zinco, Níquel, Manganês e Cromo. 

A soma dos autovalores canônicos representou 50% da inércia total, quando o 

ideal é superior a 20%. Ou seja, nesta AR, cerca de 50% da variabilidade biométrica dos 

caranguejos foi explicada pela variabilidade na bioacumulação de metais.  
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Figura 4.3 - Diagrama de Ordenação para a Análise de Redundância relacionando a bioacumulação 
de metais e aspectos biométricos de caranguejos, nos três estuários (Jaguaripe, Subaé e São Paulo), 
BTS, Bahia 

 

Neste diagrama de ordenação mostrou uma separação entre os três estuários, 

em função das correlações significativas entre a bioacumulação de metais e aos aspectos 

biométricos. O estuário do rio São Paulo apresentou os maiores valores de bioacumulação 

de metais e os menores valores biométricos. O estuário Subaé apresentou uma condição 

intermediária em relação a São Paulo e Jaguaripe, que por sua vez, apresentou as menores 

taxas de bioacumulação e os indivíduos mais desenvolvidos. 

Os resultados do teste de Monte-Carlo para a significância do primeiro eixo 

canônico (p=0,002) e para a soma de todos os eixos canônicos (p=0,002) indicam que a AR 

realizada teve significancia estatística, permitindo validar para a população de caranguejos 

esta Análise de Redundância (Tabela 4.4). 

 

4.3.3 Estresse oxidativo 
 

A largura média da carapaça dos animais analisados variaram entre 67,14 ± 6,67 

mm no rio Jaguaripe, 65,97 ± 5,51 mm no rio Subaé e 61,63 ± 8,10 no rio São Paulo. Não 

houve diferença significativa (p > 0,01) entre o tamanho da largura da carapaça dos 

caranguejos utilizados para a quantificação da GST provenientes das três regiões amostrais.  
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Tabela 4.4 - Resumo estatístico da Análise de Redundância realizada para a bioacumulação de 
metais em relação aspectos biometricos dos caranguejos, nos três estuários (Jaguaripe, Subaé e São 
Paulo), na BTS, Bahia 

  Eixos 
  1 2 3 4 

Autovalores  0,497 0,010 0,001 0,000 

Correlações metais e biometria  0,751 0,435 0,125 0,107 

      
Variância Percentual Acumulada:      

nos dados de biometria  49,7 50,7 50,8 50,8 

na relação biometria e MP 97,9 99,8 100,0 100,0 

Soma de todos os Autovalores 1     
Soma dos autovalores Canônicos 0,5     
      
Teste de Monte-Carlo p=0,002     
 
 

A expressão do mRNA de GST em hepatopâncreas de U. cordatus mostrou 

padrão de expressão diferente entre as populações de caranguejos do rio Jagaripe e Suabé 

e entre as populações do rio Jaguaripe e São Paulo (p < 0,01), entretanto, não houve 

diferença significativa entre as expressões relativas da GST nos caranguejos dos rios Subaé 

e São Paulo (p > 0,01) (Tabela 4.5) (Figura 4.4). 

 

4.3.4 Índice de condições 
 

A largura da carapaça dos caranguejos utilizados na quantificação dos ácidos 

nucleicos mostrou-se diferente nos animais do manguezal do rio São Paulo  

(p < 0,05). Esse resultado já era esperado já que apenas quatro indivíduos machos maiores 

que 60 mm (tamanho padronizado para as coletas) foram encontrados nessa região. 

O índice de condição ecofisiológica RNA/DNA foi maior na população de 

caranguejos do rio São Paulo, entretanto, não teve diferença significativa quando 

comparados aos valores apresentados pela população do rio Subaé (p > 0,05). A população 

do rio Jaguaripe apresentou valores significativamente menores que as dos rios São Paulo e 

Subaé (p < 0,05) (Tabela 4.5). 

Os valores de DNA mantiveram-se relativamente constantes nas três populações 

e não apresentaram diferenças significativas (p > 0,05), o que era esperado por se tratar de 

uma mesma espécie. Isso demonstra que o RNA é o responsável pelas diferenças 

encontradas entre as populações (Figura 4.5). 
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Tabela 4.5 – Resposta biológica dos biomarcadores moleculares em Ucides cordatus coletados em 
manguezais do rio Jaguaripe (JAG), Subaé (SUB) e São Paulo (SAO), Baia de Todos os Santos, 
Bahia, Brasil 

População de 
U. cordatus 

 GST RNA/DNA 

Jaguaripe 
Min – Max 0,93 – 1,89 0,42 – 3,17 

𝑿𝑿  ± s 1,46 ± 0,35  1,51 ± 0,69 

Subaé 
Min – Max 7,78 – 15,54 0,40 – 3,85 

𝑿𝑿  ± s 10,40 ± 3,00  1,24 ± 0,78 

São Paulo 
Min – Max 10,48 – 16,98 0,39 – 1,82 

𝑿𝑿  ± s 12,81 ± 2,54  0,83 ± 0,33 

*Expressão relativas de mRNA GST. 

 

 
Figura 4.4 – Perfil de expressão do mRNA da isoenzima glutationa s-transferase (GST) em U. 
cordatus  
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Figura 4.5 – Índice ecofisiológico RNA/DNA em três populações de U. cordatus, Baia de Todos os 
Santos 

 

4.4 DISCUSSÃO 

 

Houve um significativo aumento nas expressões dos biomarcadores moleculares 

em populações de U. cordatus provenientes de manguezais com maior concentração de 

metais biodisponíveis no sedimento. Além disso, os caranguejos dessas mesmas áreas 

apresentaram maior taxa de bioacumulação hepática de metais, indicando forte influencia do 

ambiente nas atividades metabólicas desses animais.  

A Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA) sugere que a especiação 

química, biodisponibilidade, bioacumulação e toxicidade são pontos chaves na avaliação 

qualitativa dos riscos dos metais e recomenda também uma maior ênfase aos efeitos dos 

metais combinados às condições nutricionais e toxicológicas (EPA, 2007). Os resultados 

das respostas bioquímicas obtidas nesse trabalho confirmam que tais marcadores podem 

ser utilizados em programas de monitoramento ambiental, pois demonstraram sensibilidade 

aos efeitos estressores dos metais em invertebrados (MARTÍN-DÍAZ et al., 2008; ROLA et 

al., 2012). 

U. cordatus se destacou como um bom bioindicador, pois seu hábito de cavar e 

permanecer em tocas de até 2 m de profundidade tornam sua superfície de biocontato mais 

abrangente que as de organismos epibiontes. Quando avaliamos o perfil do sedimento em 1 

m de profundidade nos manguezais da BTS, observamos que as concentrações de metais 
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biodisponíveis variaram com as profundidades. Essa variação é devido à deposição de 

sedimentos que reflete o histórico das atividades antrópicas e fontes pontuais de 

contaminação para o ambiente (SANEI et al., 2001; LUIZ-SILVA; MACHADO, 2012). Assim 

sendo, podemos recomendar U. cordatus não só como um bioindicador das condições 

atuais do manguezais, mas também para estimar uma qualidade ambiental histórica dos 

manguezais. 

Como os índices ecológicos, bioquímicos e morfológicos podem diferenciar nos 

resultados principalmente devido às variações espaço-temporal e estágio de 

desenvolvimento do organismo (DE RAEDEMAECKER et al., 2012), devemos considerar 

que os caranguejos analisados do rio São Paulo foram significativamente menores entre as 

três regiões. Estudos anteriores indicaram que ambientes com poluição crônica, onde o 

período adaptativo das comunidades bentônicas já tivesse estabelecidos os organismos 

mais tolerantes, apresentaram baixa diversidade e baixa biomassa individual, com 

predominância dos menores indivíduos (ELLIOTT; QUINTINO, 2007).  

O índice RNA/DNA e a GST são biomarcadores não-específicos, mas foram 

selecionados porque respondem às alterações antropicas estressoras ao ambiente. 

Conhecendo o histórico industrial e das atividades ligadas à mineração presentes na bacia 

do rio Subaé e a petroquímica do rio São Paulo, podemos concluir que muitos poluentes 

além dos metais, como hidrocarbonetos e organoclorados podem estar afetando direta ou 

indiretamente o balanço oxidativo e ecofisiológico da fauna. Os valores mais basais dos 

biomarcadores encontrados nos caranguejos do rio Jaguaripe indicaram que a concentração 

de poluentes existente nesse ambiente pode não causar estresse aos organismos e por isso 

os biomarcadores encontraram-se em equilíbrio entre síntese e consumo, não 

demonstrando um significativo estresse oxidativo ou fisiológico (WANG et al., 2008).  

Em caranguejos expostos a altos valores de Cd, o consumo de GSH (Glutationa 

reduzida) hepático aumenta. O GST age como substrato para enzimas antioxidantes como a 

GSH e o aumento do consumo de GSH nas vias antioxidantes indica leva a um aumento 

também na expressão de GST (YAN et al., 2007). Porém em ambientes naturais impactados 

antropicamente por múltiplos estressores, como acontece nos manguezais estudados, não é 

possível a identificação separada de qual poluente está agindo em maior intensidade no 

processo de estresse. Diversos estudos indicaram que organismos marinhos como 

crustáceos e moluscos apresentam respostas oxidativas quando expostos à um conjunto de 

metais e às frações orgânicas de origem petrogênica (BOURRET et al., 2008; MARTÍN-

DÍAZ et al., 2008; LAVARÍAS et al., 2011; ZHANG et al., 2012). 

O aumento das atividades das enzimas antioxidativas em organismos aquáticos 

está correlacionado com o aumento da expressão do RNAm específico e indica claramente 
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uma indução, como foi observado nesse trabalho para a GST (LAVARÍAS et al., 2011; 

HENSEN et al., 2008). Nos caranguejos dos manguezais do rio Subaé e São Paulo houve 

um aumento significativo também da quantidade de RNA total de células musculares, o que 

indica que o processo de estresse pode estar ocorrendo não só em nível visceral, mas no 

organismo com um todo.  

A taxa de expressão de RNA total, não específica como a de RNAm, também é 

considerado um indicativo de estresse quando utilizado na razão RNA/DNA. Esse índice 

expressa as condições ecofisiológicas dos organismos analisados e não apresentam um 

valor crítico, pois é espécie-especifico e varia espaço-temporalmente, por isso é indicado 

como índice comparativo e não quantitativo (GWAK AND TANAKA, 2001; ISLAM et al., 

2006; AMARA et al., 2009b, DE RAEDEMAECKER et al., 2012). 

O índice RNA/DNA parte do principio de que a quantidade de RNA total está 

correlacionada ao número de ribossomos e consequentemente a síntese de novas 

proteínas, enquanto a quantidade de DNA permanece inalterada, pois é função do número 

de cromossomos específico da espécie (MCNAMARA et al., 1999). Nas populações de 

caranguejos estudados, a quantidade de DNA não variou significativamente, porém a 

quantidade de RNA total foi responsável pelas diferenças observadas nas populações dos 

rios Subaé e São Paulo. A população do rio Jaguaripe apresentou os menores índices 

RNA/DNA e partindo do pressuposto acima, essa população tem uma menor taxa de síntese 

proteica. 

Alguns estudos indicam que uma maior taxa no índice RNA/DNA demonstra uma 

boa condição fisiológica do organismo (ROSA; NUNES, 2004; AMARAL et al., 2009b, 

CHÍCHARO; CHÍCHARO, 2008). Porém, baseados na combinação dos resultados obtidos 

nesse trabalho, onde os manguezais com maior concentração de metais, bioacumulação e 

estresse oxidativo apresentaram também maior índice RNA/DNA, podemos inferir que a 

maior quantidade de RNA total nas populações de caranguejos do rio Subaé e São Paulo 

pode estar relacionada ao estresse ambiental e não ao estresse reprodutivo ou nutricional. 

Assim, um aumento da síntese proteica reflete também resposta ao estresse ambiental 

(DAHLHOFF, 2004). 

 

4.4.1 Implicações para conservação 
 

O uso de diferentes biomarcadores mostrou-se eficiente na avaliação da 

qualidade ambiental em manguezais. No presente estudo, a associação de fatores bióticos e 

abióticos, como a concentração de metais biodisponíveis no sedimento, bioacumulação e 
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resposta oxidativa e fisiológica, permitiu verificar que há uma forte influência do ambiente no 

metabolismo de U. cordatus.  

A GST apresentou junto com o índice RNA/DNA resposta positivas às 

concentrações de metais no sedimento. Assim, é necessária a associação de mais de um 

biomarcador para que os resultados sejam mais acurados.  

 
 
  

 

 



87 

 

5 RELAÇÃO ENTRE BIODISPONIBILIDADE DE METAIS E DIVERSIDADE 
GENÉTICA EM POPULAÇÕES DE UCIDES CORDATUS (LINNAEUS, 1763) 
DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS – BRASIL 

 

RESUMO 

Os metais é um grupo de poluente que podem causar perda da diversidade genética em um 
processo conhecido como “erosão genética” e entender como essa contaminação esta 
afetando as comunidades naturais é crucial para a preservação evolucionaria das espécies. 
A Baia de Todos Santos apresenta diversos estuários, que devido a crescente 
industrialização e urbanização, apresentam diferentes graus de contaminação e 
consequentemente efeito a biota. Nesse estudo nós avaliamos a relação entre a 
concentração de metais biodisponível na superfície de biocontato de 1 m de profundidade, a 
bioacumulação de metais (Ba, Cr, Cd, Cu, Mn, Ni, V e Zn) o Fator de Bioacumulação Biota-
Sedimento (BSAF) e seus efeitos sobre a diversidade genética de três populações de U. 
cordatus em manguezais com diferentes históricos e graus de contaminação. O uso de 
marcadores de ISSR mostrou-se uma boa ferramenta para avaliação de diversidade 
genética, mesmo em pequena escala e em uma baia, onde o fluxo genético tende a ser 
maior. Os resultados confirmaram que ambientes com maiores concentrações de metais, a 
bioacumulação tendeu a ser maior e consequentemente, a diversidade genética nessas 
regiões diminuíram.  

 
Palavras-chave: Marcador ISSR, erosão genética, fator de bioacumulação biota-sedimento, 
manguezal, poluição.  

 
ABSTRACT 
Metals is a pollutant group that can reduce genetic diversity in a process known as "genetic 
erosion" and understand how the contamination affects the natural communities is crucial to 
preservate the evolutionary potential of the populations. Todos os Santos Bay presents 
several estuaries with different degrees of contamination due to the increasing 
industrialization and urbanization. In this study we evaluated the relationship between the 
concentration of bioavailable metals in surface biocontact of 1 m deep, bioaccumulation of 
metals (Ba, Cr, Cd, Cu, Mn, Ni, V and Zn) and the Biota-sediment Accumulation Factor 
(BSAF) and their correlation on the genetic diversity of three different populations of U. 
cordatus in mangroves from different historic and levels of contamination. The ISSR markers 
were able to evaluate genetic diversity, even on a small scale and in a bay where the gene 
flow tends to be higher. Therefore, it confirms that genetic diversity assessed with ISSR 
markers can be well employed in monitoring studies. The results confirmed that 
environments with higher concentrations of metals tend to have higher bioaccumulation and 
thus the genetic diversity in these regions decrease. 

 
 Keywords: ISSR marker, genetic erosion, biota-sediment bioaccumulation factor, 
mangroves, pollution. 

 

 
5.1 INTRODUÇÃO 

 

A poluição de ambientes marinhos e estuarinos é definida como a introdução 

antrópica de substâncias e/ou de energia com efeitos nocivos potenciais aos recursos e aos 
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organismos aquáticos (Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar - Decreto 

1.530, 1995). Dentre os agentes poluidores, os metais estão entre os contaminantes que 

mais tem recebido atenção, pois, ao contrario dos poluentes orgânicos, não são bio ou 

quimicamente degradáveis (SANDRIN; MAIER; 2003). Além disso, os metais tem a 

capacidade de bioacumulação em organismos aquáticos (LUOMA; RAINBOW; 2005; 

BORDON et al.,; 2012; MILAZZO et al., 2014) e alta toxicidade e persistência, tendendo a se 

acumular no ambiente ou serem transportados para ambientes adjacentes (AMIARD et al., 

1987).  

Em sedimentos de manguezais, os metais podem se encontrar mais 

biodisponíveis ou menos biodisponíveis dependendo não somente da sua forma química, 

mas também das características físico-químicas do ambiente. Esses fatores que regulam a 

biodisponibilidade fazem com que mesmo em ambientes com concentrações semelhantes 

de metais, a biodisponibilidade se apresente em graus diferentes e consequentemente 

resultem em variadas respostas da biota (MORALES-CASELLES et al., 2009). 

A absorção, distribuição, transformação e excreção de metais em um organismo, 

dependem das características do metal, da forma em que se encontra disponível no 

ambiente e da capacidade do organismo em regular e acumular (LUOMA; RAINBOW, 2005; 

EPA, 2007). Com isso, as concentrações de metais no sedimento pode não revelar sua real 

disponibilidade aos organismos aquáticos e não devem ser usadas individualmente como 

um indicador de qualidade ambiental. Dessa mesma forma, uma avaliação da qualidade 

ambiental baseada somente na avaliação das comunidades bentônicas também pode não 

expressar de forma verdadeira a real condição do ambiente (PEREIRA et al., 2012). Para 

que uma avaliação ambiental segura e confiável, ela deve ser realizada através de um 

modelo biodinâmico que abranja diferentes metais, táxons, ambientes e rotas de exposição. 

Assim será possível explicar a variabilidade da bioacumulação de metais, proporcionando 

um melhor entendimento das consequências e danos das contaminações por metais em 

ecossistemas (LUOMA; RAINBOW, 2005) 

Um dos principais efeitos da poluição nos organismos ocorre em nível molecular, 

podendo provocar alterações genéticas permanentes e com consequências em longo prazo. 

Os contaminantes podem elevar a diversidade genética quando os efeitos forem 

mutagênicos, aumentando de forma direta a taxa de mutação, ou indiretamente através dos 

mecanismos de reparo do DNA. Também podem diminuir a diversidade genética quando os 

efeitos dos contaminantes favorecerem os genótipos mais tolerantes, causando o efeito do 

gargalo genético ou alterar a taxa de migração. Essa diminuição da diversidade genética 

como efeito de contaminantes é chamada de “erosão genética” (VAN STRAALEN; 

TIMMERMANS, 2002). 
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Entre a fauna mais representativa dos manguezais estão os caranguejos da 

família Grapsidade e Ocypodidae (MACINTOSH; ASHTON, 2002). Ucides cordatus 

(Linnaeus, 1763), pertence à família Ocypodidae e é endêmico dos manguezais da costa 

atlântica do continente americano. Esse caranguejo tem o habito de cavar tocas de até 2 

metros de profundidade, deixando-as apenas para alimentação e reprodução. Mesmo que o 

total de área ocupada por tocas não ultrapassem 5% da área total do manguezal, o hábito 

bioturbador de sedimento, associado à alimentação detritívora desse caranguejo altera as 

condições biogeoquímica do ambiente (KRISTENSEN, 2008, LEE, 2008; PULMANNS, et al., 

2014). Dessa forma, U. cordatus desempenha um papel chave na cadeia trófica do 

manguezal, representando aproximadamente 80% da biomassa da epifauna (Korch, 2002).  

Vários estudos tem apontado U. cordatus como um bioindicador de qualidade 

ambiental para a região de manguezal, pois tem ampla distribuição geográfica, hábito 

alimentar que abrange várias matrizes e demonstra sensibilidade a diversos poluentes 

(SANTOS, 2002), como por exemplo para contaminação por hidrocarbonetos (NUDI et al., 

2007), benzeno (TOLEDO, 1999), DDT, DDE, DDD, HCB, HCH, Aldrin, Dieldrin e Endrin 

(TAVARES et al., 1999) e para metais (CORRÊA Jr. et al., 2000; HARRIS; SANTOS, 2000; 

PINHEIRO et al., 2012, 2013).  

Nosso estudo se destaca pela compilação de dados de concentração de metais 

biodisponível na superfície de biocontato de 1 m de profundidade, a concentração de metais 

nos caranguejos e o Fator de Bioacumulação Biota-Sedimento (BSAF) e seus efeitos sobre 

a diversidade genética de três populações de U. cordatus. 

Devido à problemática da contaminação por metais em ambientes costeiros, e o 

impacto direto e indireto que esses compostos podem provocar à biota e consequentemente 

a população que de alguma forma entram em contato com esses organismos e 

ecossistemas. Nosso estudo tem como objetivo responder as seguintes questões: i) A 

concentração hepática de metais em U. cordatus está associada a concentração de metais 

no sedimento?; ii) Há diferença na diversidade genética das populações em contraste com a 

concentração de metais em U. cordatus e no sedimento?. Respondendo essas questões, 

entenderemos os efeitos da contaminação ambiental sobre a diversidade genética de U. 

cordatus e esse entendimento contribuirá para a manutenção do potencial evolutivo da 

espécie na BTS. 
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5.2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para a realização do projeto foram definidas as etapas que iriam fazer parte do 

estudo. Abaixo se encontram descritas as etapas do estudo e os métodos e materiais 

utilizados. 

 

5.2.1 Áreas de estudo 
 

Para o desenvolvimento do trabalho foram selecionadas três regiões de 

manguezais localizados nos estuários dos rios Jaguaripe, Subaé e São Paulo, na Baía de 

Todos os Santos (BTS) (Figura 5.1). Esses lugares foram reconhecidos por seus históricos 

de atividades industriais e urbanas, com exceção do estuário do rio Jaguaripe que foi 

selecionado como referência de região menos impactada que se localiza próxima às áreas 

de interesse. As coletas foram realizadas entre os meses de maio e setembro/2013.  

 
Figura 5.1 – Baia de Todos os Santos (BTS) e regiões de amostragem: JAG= Rio Jaguaripe; 
SUB = Rio Subaé e SAO = Rio São Paulo 

 
Fonte: adaptado de HADLICH; UCHA; CELINO, 2008 
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5.2.2 Análises químicas do sedimento 
 

O sedimento foi coletado com o auxílio de um testemunho de 1m de 

profundidade. Em cada manguezal, nove testemunhos foram coletados como réplicas de 

campo, três a cada distância de 0 m, 5 m e 10 m da margem.  

As amostras foram secas em liofilizadores, peneiradas (< 2 mm), desagregadas 

e conservadas (< 20 °C). Foram digeridas 0,5 g de cada amostra de sedimento em água-

régia (1 HNO3 + 3 HCl) 50 % (v/v) por 3 horas a 95 °C em bloco digestor com sistema de 

refluxo (AGUIAR et al., 2007). A concentração dos metais de interesse primário segundo a 

EPA Cd, Cr, Cu, Ba, Mn, Ni, V, Zn (EPA, 2007) foram determinadas com o uso de ICP OES 

(Espectrometria de Emissão Óptica com Acoplamento de Plasma Induzido) (Marca VARIAN, 

modelo M 4165). As digestões foram realizadas em triplicata para garantir a precisão do 

método. A fim de eliminar os valores discrepantes entre as triplicatas, foi feito um pré-

tratamento dos dados utilizando o teste de Grubbs, a um nível de confiança de 95% (ISO 

5725-2, 1994; ISO 5725-3, 1994; EPA, 1992). O limite de quantificação e o limite de 

determinação do método moram-se baixos para todos os metais (Cr > 0,11 LQM / 0,03 

LDM), garantindo a sensibilidade do método.  

Esse método foi validado analisando material de referência certificado (CRM) 

CARMET – STSD-4 (Canada Centre for Mineral and Energy Technology – stream sediment) 

em três triplicatas, considerando o certificado para extração parcial. A taxa de recuperação 

variou entre 83% e 110%. Os valores de Z-score (modificado Mata, 2006), com o desvio 

máximo de 10% do valor de referência, variaram entre zero e 1,67, classificando as 

extrações entre boas e satisfatórias. Por se tratar de uma extração parcial para sedimentos, 

os valores excedentes a 100% não indicam, necessariamente, contaminação ou erro 

aleatório, mas sim que a extração parcial utilizada no atual trabalho pode ter sido mais 

eficiente que a utilizada pelo CRM. Deste modo, os valores obtidos maiores que 100% 

podem estar mais próximos a concentração total de metais contidos no CRM.  

 

5.2.3 Bioacumulação e Fator de bioacumulação biota-sedimento (BSAFs) 
 

Inicialmente, apenas U. cordatus machos, maiores de 60mm e em estágio de 

inter mudas foram selecionados, entretanto,  no rio São Paulo após duas tentativas de 

amostragem, foram encontrados apenas 4 exemplares que se adequassem aos critérios de 

amostragem. Por se tratar de uma área significativa para os estudos, devido a sua 

localização e histórico de contaminação, foram considerados os maiores indivíduos 

encontrados no local (Tabela 5.1). 

 

 



92 

 

Foram utilizados 20 animais de cada área amostral para a determinação de 

metais no hepatopâncreas. Os animais foram coletados manualmente e acondicionados em 

caixas refrigeradas para diminuição de sua taxa metabólica e em laboratório foram 

congelados à – 20 ºC até o inicio das análises.   

Como o hepatopâncreas trata-se de um tecido com alto teor de gordura, o que 

dificulta sua digestão total, o método para análise dos metais consistiu em pesar 0,1 g do 

tecido, seco e triturado, diretamente no tubo de ensaio, adicionou-se 1 mL de ácido sulfúrico 

(H2SO4 - 65% P.A.) e aqueceu-se em bloco digestor, sob refluxo, a 100°C por 2 minutos, 

para oxidação do material. Ao ser detectado sinais da oxidação da amostra (coloração 

escura, com aspecto líquido e uniforme) foi adicionado 1,5 mL de ácido nítrico (HNO3). Em 

seguida, a temperatura foi elevada lentamente até 200°C e mantida por 3h. Os metais Ba, 

Cu, Mn, V e Zn foram determinados por espectrometria de emissão ótica com fonte de 

plasma indutivamente acoplado (ICP OES) (Marca VARIAN, modelo M 4165). Os metais Cr, 

Cd e Ni foram determinados em Espectrometria de Absorção Atômica em Forno de Grafite 

(GFAAS) (marca Varian, modelo Spectra 220Z). 

 
Tabela 5.1 – Características morfométricas dos exemplares de U. cordatus utilizado no presente 
estudo para quantificação de metais no hepatopâncreas 

Manguezal  LC CC Peso úmido P. Hepato 
Jaguaripe Min. – Max. 60,49 - 77,22 47,68 - 57,99 102,90 - 196,86 3,53 - 9,13 
n = 20 𝑿𝑿  ± s 68.85 ± 4,71 52.81 ± 2,92 151.44 ± 26,19 5.56 ± 1,53 

Subaé Min. – Max. 59,56 -74,80 25,22 - 57,31 82,42 - 195,62 1,56 -7,35 

n = 20 𝑿𝑿  ± s 64,48 ± 3,88 49,04 ± 6,28 128,55 ± 24,21 4,31 ± 1,51 

São Paulo Min. – Max. 44,59 - 72,82 35,02 - 56,12 39,34 - 188,93 0,70 - 4,33 
n = 20  𝑿𝑿  ± s  54,09 ± 7,08 42,65 ± 5,26 73,34 ± 34,40 2,28 ± 1,02 
LC = Largura da carapaça (mm); CC= Comprimento da carapaça (mm); Peso úmido total do 
caranguejo (g); P. Hepato. = Peso seco do hepatopâncreas (g). 

 

Para aumentar a confiabilidade metodológica das análises e obter a precisão do 

método (precisão intra-corridas), as extrações foram realizadas com triplicatas em 100% das 

amostras, além de brancos analíticos para cada processo de digestão realizado. A fim de 

eliminar os valores discrepantes, foi feito um pré-tratamento dos dados obtidos utilizando o 

teste de Grubbs, a um nível de confiança de 95% (ISO 5725-2, 1994; ISO 5725-3, 1994; 

EPA, 1992). O limite de quantificação e o limite de determinação do método moram-se 

baixos para todos os metais (> 0,10 / 0,03 Zn), garantindo a sensibilidade do método. 

Esse método foi validado analisando, em três triplicatas, o material de referência 

certificado TORT – 2 (Lobster Hepatopancreas Reference Material for Trace Metals), 

produzido pelo “National Research Council of Canada (NRC-CNRC) - Institute for National 
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Measurement Standards”. Considerando o certificado emitido pelo órgão, a taxa de 

recuperação variou entre 83% e 94% para todos os metais. Os valores de Z-score 

(modificado Mata, 2006), com o desvio máximo de 10% do valor de referência, variaram 

entre 0,59 a 1,52, classificando as extrações entre boas e satisfatórias. O Ni obteve uma 

taxa de recuperação de 78% e foi classificado pelo Z-score (2,24) como insatisfatório. 

Bourret e colaboradores (2008) também relataram problemas na determinação de Ni em 

metais hepáticos de peixe. 

Foi calculado o fator de bioacumulação biota-sedimento (BSAFs) através da 

equação: BSAFs = CORG / CS, onde CORG = concentração do metal no organismo e CS = 

concentração do metal no sedimento (EPA, 2007). 

  

5.2.4 Marcadores moleculares de ISSR 
 

Para obter um melhor resultado da variação genética intraespecífica e da 

estrutura da população, 89 indivíduos foram utilizados nas análises genéticas (Tabela 5.2). 

O DNA total foi extraído do tecido muscular dos quelípodos e pereiópodos de acordo com o 

protocolo proposto por Ivanova e colaboradores (2006).  

 
Tabela 5.2 – Características morfométricas dos exemplares de U. cordatus utilizado no nas análises 
de marcadores moleculares de ISSR 

Manguezal  LC CC Peso úmido 
Jaguaripe Min. – Max. 60,49 – 77,22 47,68 - 57,99 102,90 - 196,86 
n = 30 𝑿𝑿  ± s 68,77 ± 3,46 53.26 ± 2,53 154,72 ± 22,15 

Subaé Min. – Max. 52,97 – 74,80 25,22 - 57,31 65,93 - 195,62 
n = 37 𝑿𝑿  ± s 62,94 ± 4,69 48,19 ± 5,61 118,73 ± 28,63 

São Paulo Min. – Max. 44,59 - 72,82 35,02 - 56,12 39,34 - 188,93 

n = 22  𝑿𝑿  ± s  53,75 ± 6,84 42,53 ± 5,02 71,85 ± 33,10 
LC = Largura da carapaça (mm); CC= Comprimento da carapaça (mm); Peso úmido total do 
caranguejo (g); P. Hepato. = Peso seco do hepatopâncreas (g). 

 

A identificação da espécie foi feita por características morfológicas e 

identificação da sequencia de marcadores mitocondrial Citocromo Oxidase sub-unidade I 

(COI). Como não há nenhuma sequencia dessa espécie depositada no banco genético 

(National Center for Biotechnology Information - NCBI), a espécie foi comparada com as 

sequencias de Ucides occidentalis, obtendo aproximadamente 90% de similaridade entre as 

sequências comparadas.  

A análise da diversidade genética foi realizada por inter simple sequence repeat 

(ISSR)-PCR. Para a reação de PCR (Polimerase Chain Reaction), 11 marcadores de ISSR 
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foram inicialmente testados quanto à presença de amplificação da sequencia, 

reprodutibilidade, leitura e padrão do polimorfismo. A amplificação foi realizada em um 

volume final de 10 µL contendo 0,5 µL do DNA diluído, 5,0 µL de Top Taq™ Master Mix 

(QIAGEN), 0,25 primer (10pmol), 4,25 µL de água.  A amplificação dos fragmentos foi 

realizada em termociclador com o seguinte programa: desnaturação a 94 °C por 1 minuto, 

seguido por 35 ciclos de amplificação composto por 40 segundos a 94 °C, 1 minuto na 

temperatura de anelamento especifica para cada primer, 1 minuto a 72 °C e uma extensão 

final de 5 minutos a 72 °C. As amplificações foram realizadas em termociclador (marca 

Biocycler, modelo MJ96G). 

Os produtos das amplificações foram submetidos à eletroforese em cuba 

vertical, em gel de poliacrilamida a 2% (p/v), a uma corrente constante de 300 w pelo tempo 

necessário para a separação dos fragmentos amplificados (bandas) de cada primer. Como 

marcador de peso molecular foi usado Ladder de 100pb (InvitrogenTM, Carlsbad, USA). O gel 

foi corado com nitrato de prata para a revelação das bandas (CRESTE et al., 2001). 

A partir da analise dos géis, foram consideradas apenas bandas robustas e 

inequívocas, descartando as bandas que se mostraram com baixa intensidade ou baixa 

definição. Foi avaliado o número total de bandas amplificadas (NBA), que é a soma do total 

de bandas amplificadas por todos os primers e o número de bandas polimórficas (NBP), de 

cada primer. Ainda, o número de locos raros (NLR) que corresponde aos locos que estão 

presentes em até 15% dos genótipos, o número de locos semelhantes (NLS), sendo aqueles 

que ocorrem entre 15% e 70% dos genótipos e o número de locos comuns (NLC) 

representando os fragmentos que aparecem em mais de 70% dos animais analisados. 

Os fragmentos dos marcadores de ISSR foram tratados como marcadores 

dominantes e como caracteres binários: presente (1) ou ausente (0) que geraram uma 

matriz e com ela estimaram-se os índices de diversidade genética dentro e entre as 

populações. Marcadores dominantes não permitem que os indivíduos heterozigotos sejam 

distinguidos na amostra estudada. Assim, a frequência dos alelos em populações com 

acasalamentos ao acaso, como é o caso das populações de U. cordatus, pode ser 

considerada em equilíbrio de Hardy-Weinberg (uma população onde não ocorra seleção, 

mutação ou migração, a frequência de alelos e genótipos são constantes nas gerações).  

O programa POPGENE versão 1.32 (FRANCIS; YANG, 2000) foi utilizado para 

calcular a estatística da variação genética de cada população. As estimativas incluíram a 

percentagem de locos polimórficos (P), heterozigosidade esperada de NEI (He) e índice de 

diversidade genética de Shannon (I). Estimou-se também o valor de diferenciação genética, 

FST, que representa um índice de diferenciação genética da população e determina as 
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proporções da variabilidade genética total, ou seja, as diferenças genéticas entre 

populações e as diferenças entre indivíduos.  

A análise de variância molecular (AMOVA) foi realizada por meio do programa 

ARLEQUIN versão 3.1 (EXCOFFIER et al., 2005). O programa STRUCTURE versão 2.3.2. 

(PRITCHARD et al., 2000), foi utilizado para gerar o modelo de separação de grupos 

(clusters) e atribuir indivíduos a um numero K de clusters com base na estimativa Bayesiana 

para um dado número de dados X. 

 
5.3 RESULTADOS 

 

Os resultados encontrados foram analisados e mostraram-se consistentes 

estatísticamente, como pode ser observado abaixo: 

 

5.3.1 Biodisponibilidade de metais no sedimento 
 

Os valores médios da concentração de metais biodisponíveis encontrados em 

testemunhos de 1 m de profundidade estão descrito na Tabela 5.3. Podemos notar que os 

valores médios dos metais nos manguezais dos rios Subaé e São Paulo foram maiores que 

os valores médios do rio Jaguaripe. 

O primeiro componente principal explicou 90,1% da variância, enquanto que o 

segundo componente explicou 7,2% da variância total dos dados de metais. Juntos, os dois 

primeiros componentes principais explicaram 97,3% da variância dos dados e foram 

empregados para a elaboração do diagrama de ordenação (Figura 5.2). 

A separação dos pontos de amostragem foi consequência da variabilidade 

espacial da concentração de metais entre os três manguezais da BTS. Os pontos de 

amostragem do manguezal do rio Jaguaripe apresentaram as menores concentrações, e se 

posicionaram ao lado esquerdo do diagrama de ordenação. Os pontos de amostragem do 

manguezal do rio São Paulo estiveram associados às maiores concentrações de metais e se 

posicionaram à direita, enquanto que as estações do manguezal do rio Subaé estiveram 

associadas as concentrações medianas de metais nos sedimentos. 

 

5.3.2 Bioacumulação de metais em u. cordatus 
 

Os valores médios da concentração de metais nos hepatopâncreas de U. 

cordatus coletados nos manguezais da BTS foram maiores para os rios Subaé e São Paulo 

encontraram-se maiores que os valores médios do rio Jaguaripe (P. Os fatores de 
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bioacumulação mostraram-se maiores na população do rio Jaguaripe (p<0,05) e sem 

diferença significativa entre os fatores de bioacumulação encontrados para a população do 

rio Subaé e São Paulo.  

Os coeficientes de correlação linear entre as taxas de bioacumulação de metais 

obtidos durante toda a Análise de Redundância indicaram a ausência de covariáveis, ou 

seja, de variáveis altamente correlacionadas, nos três estuários investigados conjuntamente 

e separadamente (r<0,75).  
 

Figura 5.2 - Diagrama de Ordenação para a Análise de Componentes Principais (PCA) relacionando 
aos pontos de amostragem, metais e nitrogênio, nos manguezais dos rios Jaguaripe, Subaé e São 
Paulo, BTS, Bahia. (O primeiro algarismo corresponde aos estuários (1, 2 e 3, respectivamente), 
enquanto que o segundo algarismo corresponde às estações de amostragem (1 = Margem, 2 = 5 m e 
3 = 10 m) e o terceiro algarismo ao perfil de profundidade (1 = 10 cm a 100 cm)) 

 

O diagrama de ordenação (Figura 5.3), para as populações originárias dos três 

estuários investigados conjuntamente, foi elaborado com os dois primeiros eixos canônicos da 

Análise de Redundância (AR) porque eles explicaram 99% da variação percentual acumulada 

da relação entre os aspectos biométricos dos caranguejos (largura da carapaça = LC; 

comprimento da carapaça = CC; peso total = PT e peso seco do hepatopâncreas = PH) e a 

respectiva bioacumulação de metais (Tabela 5.3). As correlações das variáveis ambientais 

com os dois primeiros eixos canônicos foram usadas para avaliar a importância relativa de 

cada variável, onde valores absolutos de coeficientes de correlação >0,4 são significativos e 
 

 



97 

 

podem ser considerados importantes biologicamente. Desta forma, as variáveis que 

apresentaram a maior importância na explicabilidade da variabilidade biométrica dos 

caranguejos foram o Cobre, Zinco, Níquel, Manganês e Cromo. 

A soma dos autovalores canônicos representou 50% da inércia total, quando o 

ideal é superior a 20%. Ou seja, nesta AR, cerca de 50% da variabilidade biométrica dos 

caranguejos foi explicada pela variabilidade na bioacumulação de metais.  

Neste diagrama de ordenação mostrou uma nítida separação entre os três 

estuários, em função das correlações significativas entre a bioacumulação de metais e aos 

aspectos biométricos. O estuário do rio São Paulo apresentou os maiores valores de 

bioacumulação de metais e os menores valores biométricos. O estuário Subaé apresentou 

uma condição intermediária em relação a São Paulo e Jaguaripe, que por sua vez, 

apresentou as menores taxas de bioacumulação e os indivíduos mais desenvolvidos.   

Os resultados do teste de Monte-Carlo para a significância do primeiro eixo 

canônico (p=0,002) e para a soma de todos os eixos canônicos (p=0,002) indicam que a 

RDA realizada foi muito significante estatisticamente, permitindo validar para a população de 

caranguejos esta Análise de Redundância (Tabela 5.4). 

 
Figura 5.3 - Diagrama de Ordenação para a Análise de Redundância relacionando a bioacumulação 
de metais e aspectos biométricos de caranguejos, nos três estuários (Jaguaripe, Subaé e São Paulo), 
BTS, Bahia 
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Tabela 5.3 - Concentração de metais biodisponíveis em testemunhos de 1 m de sedimento e no hepatopâncreas de U. cordatos e Fator de Bioacumulação 
(BSAF) 

Manguezal Matriz Ba Cd Cr Cu Mn Ni V Zn 

Jaguaripe 

Sedimento         
Min. - Max. 52,55 - 118,73 < LQM 12,61 - 31,47 1,99 - 5,74 44,44 - 141,18 4,60 - 11,20 8,73 - 21,89 17,80 - 37,65 

𝑿𝑿  ± s 87,50 ± 18,45 < LQM 21,41 ± 4,93 3,71 ± 1,01 95,83 ± 29,71 7,59 ± 1,80 15,78 ± 3,53 27,53 ± 5,31 

U. cordatus         
N 19 18 10 19 20 20 20 19 

Min. - Max. 0,75 - 6,14 0,01 - 0,07 0,93 - 3,73 6,41 – 35,94 1,69 - 14,89 1,94 - 12,87 0,20 - 3,18 39,12 – 183,16 

𝑿𝑿  ± s 2,70 ± 1,37 0,02 ± 0,02 2,09 ± 1,01 18,56 ± 9,22 7,50 ± 3,96 6,62 ± 3,45 1,73 ± 0,95 87,81 ± 38,31 

BSAF 0,03 ± 0,02 ― 0,10 ± 0,05 5,00 ± 2,48 0,08 ± 0,04 0,87 ± 0,46 0,11 ± 0,06 3,19 ± 1,39 

Subaé 

Sedimento         
Min. - Max. 78,29 - 197,84 0,03 - 4,33 14,04 - 37,49 11,76 - 31,99 62,27 - 155,91 9,83 - 22,40 18,85 - 50,15 28,17 - 90,63 

𝑿𝑿  ± s 144,63 ± 22,35 1,30 ± 1,08 27,16 ± 4,80 26,60 ± 4,80 121,61 ± 21,39 18,86 ± 2,84 36,52 ± 6,25 63,12 ± 16,98 

U. cordatus         
N 19 20 8 20 18 20 20 20 

Min. - Max. 1,11 - 10,32 0,05 - 0,33 0,90 - 12,75 28,71 - 190,73 1,06 - 9,35 3,53 - 30,59 0,82 - 3,65 52,84 - 224,97 

𝑿𝑿  ± s 4,67 ± 2,85 0,15 ± 0,07 2,70 ± 4,07 74,20 ± 45,56 3,95 ± 2,68 7,96 ± 6,01 1,77 ± 0,81 95,22 ± 46,44 

BSAF 0,03 ± 0,02 0,11 ± 0,05 0,10 ± 0,15 2,79 ± 1,71 0,03 ± 0,02 0,42 ± 0,32 0,05 ± 0,02 1,51 ± 0,74 
          

São Paulo 

Sedimento         
Min. - Max. 97,08 - 551,39 0,65 - 1,14 18,79 - 37,53 16,06 - 25,55 58,97 - 217,35 12,37 - 20,51 25,14 - 48,89 36,74 - 59,11 

X ± S 258,47 ± 137,40 0,88 ± 0,15 28,00 ± 5,12 20,56 ± 1,89 120,77 ± 51,28 16,80 ± 2,17 37,03 ± 6,68 50,70 ± 6,02 

U. cordatus         
N 19 20 8 20 18 20 20 20 

Min. - Max. 1,79 - 10,16 0,01 - 0,10 0,98 - 4,12 20,86 - 378,21 1,32 - 47,34 1,04 - 51,42 0,45 - 3,82 46,62 - 353,71 
X ± S 4,16 ± 3,06 0,05 ± 0,02 1,84 ± 1,02 230,65 ± 101,92 12,57 ± 11,41 9,35 ± 11,11 1,63 ± 1,03 136,69 ± 79,99 

BSAF 0,02 ± 0,01 0,06 ± 0,02 0,07 ± 0,04 11,22 ± 4,96 0,10 ± 0,09 0,56 ± 0,66 0,04 ± 0,03 2,70 ± 1,58 
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Tabela 5.4 - Resumo estatístico da Análise de Redundância realizada para a bioacumulação de 
metais em relação aspectos biometricos dos caranguejos, nos três estuários (Jaguaripe, Subaé e São 
Paulo), na BTS, Bahia 

  Eixos 
  1 2 3 4 

Autovalores  0,497 0,010 0,001 0,000 

Correlações metais e biometria  0,751 0,435 0,125 0,107 

      
Variância Percentual Acumulada:      

nos dados de biometria  49,7 50,7 50,8 50,8 

na relação biometria e MP 97,9 99,8 100,0 100,0 

Soma de todos os Autovalores 1     
Soma dos autovalores Canônicos 0,5     
      
Teste de Monte-Carlo p=0,002     

 
5.3.3 Diversidade Genética 

Dos 11 marcadores ISSR testados três foram selecionados baseados na 

presença dos padrões de bandas bem definidas e com boa resolução. Nestes três 

marcadores ISSR selecionados o número de bandas variou entre 19 (MAO e Manny) e 31 

(Terry), totalizando 69 bandas contabilizadas. Todos os marcadores ISSR apresentaram 

bandas polimórficas para as três populações. Não foram observadas bandas exclusivas 

para nenhuma das três populações (TABELA 5.5). 

A proporção de polimorfismos foi considerada alta variando de 91,55% para o rio 

São Paulo e 98,55% para os rios Jaguaripe e Subaé.  A diversidade de Nei (He) e o Índice 

de Shannon (I) mostraram-se similares para as populações da BTS. Como indicado por 

esses três índices (PLP, He e I) a população com menor diversidade é a do rio São Paulo 

(Tabela 5.6). 

A distância genética foi menor entre as populações de Subaé e Jaguaripe (4%) e 

a maior foi entre São Paulo e Jaguaripe (7,5%). O padrão de identidade genética encontrado 

segue o da distância genética, sendo maior entre as populações de Subaé e Jaguaripe 

96,04% e a menor foi entre São Paulo e Jaguaripe, 92,76% (Tabela 5.7). 

O fluxo alélico (Nm) foi de 7,66. O coeficiente de divergência genética entre 

populações GST foi de 6,12%, corroborando com o baixo nível de diferenciação genética total 

(FST = 0.052). Entretanto, o FST entre as populações mostrou as populações do rio Subaé e 

Jaguaripe as mais próximas geneticamente (FST = 0,032) e as populações do rio São Paulo 

e do Jaguaripe, as mais distantes entre si (FST = 0,068) (Tabela 5.8). 
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Tabela 5.5 – Marcadores de ISSR utilizados na reação de PCR e suas respectivas sequências 

PRIMER* Ta (°C) P NBA TF NBP NLR NLS NLC 

MAO (CTC)4-RC 60 BOM 19 100 - 600 19 0 13 16 

MANNY (CAC)4-RC 62 BOM 19 100 – 600 19 2 15 2 

TERRY (GTG)4-RC 62 BOM 31 100 – 600 30 1 20 10 

JHON (AG)7-YC 58 a 63 Não houve ― ― ― ― ― ― 

OMAR (GAG)4-RC 58 a 63 Não houve ― ― ― ― ― ― 

#17 (GA)8-YC 58 a 63 Não houve ― ― ― ― ― ― 

#15 (GACAC)3 58 a 63 Fraca ― ― ― ― ― ― 

#6** GCGC(AC)8 58 a 63 Fraca ― ― ― ― ― ― 

#4** CCGG(AC)8 58 a 63 Fraca ― ― ― ― ― ― 

#3** CCGG(AG)8 58 a 63 Não houve ― ― ― ― ― ― 

UBC 898 (CA)6-RY 58 a 63 Não houve ― ― ― ― ― ― 

Temperatura de anelamento (Ta); padrão de amplificação (P); número de bandas amplificadas (NBA); tamanho 
dos fragmentos analisados em pares de bases (TF); número de bandas polimórficas (NBP); número de locos 
raros (NLR); número de locos semelhantes (NLS); número de locos comuns (NLC).*R = purina (A ou G), Y = 
pirimidina (T ou C); ** Provan e Wilson, 2007. 

 
Tabela 5.6 - Diversidade genética encontrada em três populações de Ucides cordatus, BTS, Bahia, 
Brasil  

POPULAÇÕES N amostral NLP PLP (%) Na Ne He I 

Jaguaripe 30 68 98,55 1,99 1,69 0,39 0,56 

Subaé 37 68 98,55 1,99 1,66 0,37 0,55 

São Paulo 22 63 91,55 1,91 1,68 0,37 0,54 

Número de Locus Polimóficos (NLP); Percentual de locos polimórficos (PLP); Número médio de alelos (Na): Total 
de fragmentos encontrados em cada população; Número de alelos exclusivos (Ne): Total de fragmentos 
encontrados em uma única população; Heterozigosidade dentro da população (Hs) - diversidade gênica de Nei 
(1973).  
 
Tabela 5.7 – Identidade genética de Nei (diagonal acima) e distância genética de Nei (diagonal 
abaixo)  

POPULAÇÕES Jaguaripe Subaé São Paulo 

Jaguaripe **** 0,9604 0,9276 

Subaé 0,0405 **** 0,9343 

São Paulo 0,0752 0,0679 **** 

(Nei, 1972). 
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Tabela 5.8 – Índice de diferenciação genética (FST) em três populações de U. cordatus da BTS, 
Bahia, Brasil 

Populações Jaguaripe Subaé São Paulo 

Jaguaripe 0,000   

Subaé 0,032 0,000  

São Paulo 0,068 0,066 0,000 

 

A análise de variância AMOVA mostrou que a maior variação encontrada dentro 

das populações foi de 94,77%, provando que há alta estruturação genética das populações. 

A variação entre as populações foi de 5,23% (Tabela 5.9). 

A análise Bayesiana realizada pelo STRUCTURE apontou que das três 

populações de U.cordatus no presente estudo são formadas por dois pools genéticos 

(Figura 5.4). Sendo a população do rio Jaguaripe com maior diversidade e a de São Paulo, a 

mais homogênea. 

 
Tabela 5.9 – Análise molecular de variância (AMOVA) em 89 indivíduos de três populações da BTS, 
Bahia, Brasil 

Fonte da variação d.f. Soma dos 
quadrados Variância Porcentagem 

das variações P valor 

Entre as populações  2 70,16 0,744 5,23 < 0,001 

Dentro das populações 86 1159,10 13,478 94,77 < 0,001 

Total 88 1229,27 14,222   

*d.f. = Grau de liberdade.  

Figura 5.4 – Análise Bayesiana de U. cordatus realizada pelo software STRUCTURE (K = 6). Cada 
indivíduo está representado por uma linha vertical quebrada em k segmento proporcional ao estimado 
(probabilidade qi) em K grupos. As Linhas escuras delimitam as populações naturais 
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5.4 DISCUSSÃO 

 

A diversidade genética apresentada nas três populações de U. cordatus na BTS 

indica uma evidente diferenciação entre elas como consequência dos níveis de 

contaminação do ambiente. Das três populações estudadas, as populações dos rios Subaé 

e São Paulo mostraram-se isoladas, provavelmente por consequência dos impactos 

ambientais, e a população do rio Jaguaripe possui maior diversidade genética, reflexo de um 

ambiente mais preservado. 

 

5.4.1 Metais no Sedimento vs Bioacumulação e Índice de Bioacumulação (BSAFs) 
 

Nossos resultados mostraram que os animais que vivem em ambientes mais 

poluídos, como os manguezais dos rios São Paulo e Subaé tendem a absorver mais metais 

que os animais que vivem em ambientes mais preservados como os manguezais do rio 

Jaguaripe.  

A acumulação hepática dos metais em U. cordatus foi altamente heterogênea 

entre e intra populações, mostrando que a bioacumulação pode não refletir somente o nível 

de contaminação do ambiente, mas também a capacidade individual de detoxificação. Essa 

capacidade de detoxificação é atribuída a fatores genéticos e metabólicos onde alguns 

indivíduos são mais eficientes na excreção dos metais (MAES et al., 2005; RAINBOW, 

2007).  

Entre as populações, as maiores concentrações de metais no sedimento 

refletem na bioacumulação em U. cordatus e corroboram com outros estudos em ambientes 

costeiros e organismos aquáticos (MILAZZO et al., 2014). Os BSAFs tiveram correlações 

inversas à concentração de metais nos sedimentos. Os maiores BSAFs encontrados na 

população do rio Jaguaripe indicaram que animais que vivem em ambientes mais 

preservados tenderam a absorver proporcionalmente mais metais do sedimento que animais 

que vivem em ambientes poluídos. Outros trabalhos também indicaram que BSAF tem 

relação inversa à concentração dos metais no ambiente e que isso está diretamente ligado a 

influências geoquímicas, especificidade do metal e diferentes rotas metabólicas (MCGEER 

et al., 2003; DEFOREST et al., 2007).  

O U. cordatus mostrou-se um ótimo modelo para avaliação do histórico de 

contaminação do sedimento, já que sua biologia comportamental de se entocar em galerias 

subterrâneas de aproximadamente 1 m, não reflete somente os níveis de bioacumulação 

dos sedimentos superficiais. Levando em consideração que pela taxa de sedimentação de 
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manguezais serem de aproximadamente 2 cm ano-1, 1 m pode conter o histórico de 

atividades antrópicas de até 50 anos. 

 

5.4.2 Metais vs Diversidade Genética 
 

No manguezal do rio São Paulo foi verificado ainda no período de amostragem a 

dificuldade de se encontrar animais com as características pré-estabelecidas, machos 

maiores que 60 mm, sendo apenas quatro indivíduos capturados do mínimo de 20 

propostos.  Esse fato indica que a população existente nessa região passa por um processo 

de seleção dos menores indivíduos (VAN STRAALEN; TIMMERMANS, 2002) e que três 

fatores podem estar agindo concomitantemente.  

O primeiro seria a consequência da superexplotação desse recurso pesqueiro 

que pode estar forçando essa população a um efeito gargalo. Mesmo que a exploração de 

U. cordatus não indique ameaça às populações, já é percebido que os caranguejos de 

tamanho comercial estão sob forte pressão exploratória (GLASER; DIELE, 2004). Podemos 

avaliar a situação da população como um estoque pesqueiro estimando sua taxa de 

explotação, que é razão entre a mortalidade por pesca e a mortalidade total. Quando essa 

taxa de explotação aproxima-se de 0,5, o estoque está em nível máximo de produção 

(SPARRE; VENEMA, 1997; GARCIA; LE RESTE, 1981). Para U. cordatus, a taxa de 

explotação obtida para machos é de 0.58, indicando que a pesca desta espécie em 

manguezais do nordeste brasileiro encontra-se acima de sua capacidade de suporte (NETO, 

2011).  

O segundo fator que pode estar selecionando os indivíduos menores é a 

adaptação dos animais ao ambiente poluído e a seleção dos indivíduos mais resistentes 

(VAN STRAALEN; TIMMERMANS, 2002). Essa seleção também pode ser influenciada por 

outros fatores, como por exemplo, pelo surgimento da “doença letal do caranguejo” que no 

final dos 90 reduziu em até 80% o número de caranguejos coletados em alguns estuários do 

nordeste brasileiro (BOEGER et al., 2005, 2007, NOBREGA, NISHIDA, 2003; SCHMIDT, 

2006). No sul da Bahia, por exemplo, acredita-se que houve perda de 45 milhões de 

caranguejos nos 11.000 ha de manguezais da região. A partir de 2006, nota-se que as 

populações vêm se recuperando (SCHMIDT, 2006, SCHMIDT et al., 2008). Não foram 

encontrados estudos sobre como a doença afetou as populações de U. cordatus da BTS, 

entretanto, podemos afirmar que mesmo que as populações ainda estejam se recuperando 

deste período, ainda assim a população do rio São Paulo não está atingindo o mesmo nível 

de recuperação das demais populações estudadas.  
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O terceiro fator está relacionado à hipótese de que o aumento de contaminantes 

no ambiente seleciona em curto prazo os indivíduos mais tolerantes, mas essa seleção em 

longo prazo pode estar relacionado a perda de diversidade genética e afetar principalmente 

a taxa de crescimento e a fertilidade (HARTL; CLARK,1997). Acredita-se que a população 

do rio São Paulo esteja passando pelos três processos concomitantemente, entretanto a 

evidente contaminação crônica do manguezal pode estar impedindo o seu 

reestabelecimento e sendo efetiva na diminuição da diversidade genética da população de 

U. cordatus. 

Os resultados genéticos mostraram que a população do rio São Paulo encontra-

se fora do equilíbrio de Hardy-Weiberg, onde as populações não estão sob processo de 

seleção, mutação ou migração e a frequência de alelos e genótipos são constantes nas 

gerações sucessoras. Esse desequilíbrio pode ser reflexo de uma população sub-

estruturada, de endogamia ou seleção (MAES et al., 2005). Além disso, há fortes indícios 

que essa população esteja passando ou tenha passado por um efeito gargalo, fazendo com 

que aumentasse a ação da deriva genética e diminuísse a variabilidade genética da 

população. Uma variação genética reduzida significa que a população pode não ser capaz 

de se adaptar a novas pressões seletivas. 

Observamos com clareza na análise multivariada (PCA) que o Ba alcançou 

valores mais elevados no rio São Paulo, tendenciando esse ambiente ao mais contaminado. 

O Ba pode estar ligado as industrias petroquímicas existentes na região que durante a 

prospecção e refino do petróleo produzem como resíduo o Material Radioativo de 

Ocorrência Natural (NORM) que é composto por aproximadamente 75% de sulfato de bário 

e 3% de rádio (MATTA; GODOY, 2001). Em experimentos simulando áreas de prospecção 

de petróleo e descarte da água de produção rica em Ba, notou-se que o Ba foi responsável 

pelo aumento na mortalidade dos nauplius (larvas de crustáceos) e diminuição da taxa de 

crescimento (JENSEN et al., 2014).  Já foi relatada para a BTS a presença de 

hidrocarbonetos poliaromáticos proveniente também da indústria petrolífera (CELINO; 

QUEIROZ, 2006; SILVA, 2014) que por se tratar de compostos orgânicos podem estar 

agindo juntos com os metais de forma direta na depleção dessas populações.  

A diversidade genética da população de U. cordatus encontrada nos manguezais 

do rio Subaé encontrou-se em processo de isolamento, entretanto não foi tão evidente 

quanto a encontrada nas populações do rio São Paulo. Isso indica que os metais então 

sendo efetivos na diminuição da diversidade, porém ecossistemas com multi contaminantes 

estressores tendem a ser mais prejudiciais e de maior risco às populações (JENSEN et al., 

2014).  

 

 



105 

 

Como uma tentativa de reestabelecer as populações nos manguezais do rio 

Subaé foi implantado um programa de repovoamento de U. cordatus (Projeto Puçá – 

Programa Integrado de Manejo e Gerenciamento do Caranguejo-Uçá) realizado pelo Bahia 

Pesca (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária da Bahia 

– Seagri). A primeira soltura das megalopas, já com 1 ano de idade, foi feita no inicio de 

2011 e desde então mais de 1 milhão de megalopas são reintroduzidas anualmente nesse 

manguezal. As megalopas reintroduzidas na primeira soltura ainda não atingiram o tamanho 

adulto (< 60 mm), portanto não interferiu nos resultados desse trabalho (BAHIA PESCA, 

2015). Pelo fato das fêmeas ovígeras, que servem como matrizes para o programa de 

reintrodução, serem coletadas nesse mesmo manguezal e pelos nossos resultados 

indicarem que uma redução da diversidade genética já existe no manguezal do rio Subaé, é 

recomendado um monitoramentos futuros para acompanhar como essa população irá reagir 

às várias reintroduções no ambiente. Essas reintroduções vistas pela perspectiva genética 

podem diminuir o efeito gargalo, mas por outro lado, podem manter a perda da diversidade 

por ação da deriva genética. 

Os níveis de contaminação apresentados nos manguezais do rio Jaguaripe e a 

bioacumulação encontrada na população de U. cordatus dessa região são um forte indicio 

de que ambientes mais preservados apresentam maior diversidade genética. 

 
5.4.3 Implicações para conservação 

 

Ucides cordatus mostrou-se um biomonitor bem estabelecido para a 

concentração de metais biodisponíveis em sedimentos de manguezais. Revelando uma 

maior bioacumulação hepática de metais em ambientes mais poluídos.  

Nossos resultados suportam a hipótese de que ambientes com contaminação 

por multi-metais tendem a afetar a diversidade genética de organismos, modificando as 

estruturas populacionais direta ou indiretamente.  

O marcador de ISSR foi útil na avaliação da diversidade genética já que foram 

capazes de revelar diferenças entre populações mesmo em uma pequena escala 

geográfica, corroborando com dados anteriores (UNGHERESE et al., 2010). 

A genética de conservação através da avaliação da variabilidade genética é 

crucial no entendimento de como as populações evoluem em ambientes contaminados. A 

interação de fatores abióticos, ecologia e genética tem um papel importante e dão uma visão 

mais geral e completa da saúde da população. Por isso o monitoramento regular dessas das 

populações inseridas em ambientes degradados é necessário para garantir o futuro 

evolutivo da espécie e sua persistência do hábitat natural.   
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6 CONCLUSÕES GERAIS 
 

Diversos trabalhos têm citado e comparado as diferentes regiões de 

manguezais. Entretanto, para adquirir resultados adequados que realmente alcancem os 

objetivos propostos, é necessário conhecer e reconhecer a área de estudo. O desenho 

amostral tem que levar em consideração vários fatores como o histórico e o presente da 

região amostral e suas condições antrópicas e naturais. A variabilidade causada por esse 

fatores podem levar a uma interpretação errônea das condições locais (TAM et al., 1995; 

SANEI et al., 2001).  

Podemos destacar o fato dos perfis de distribuição dos metais no manguezal do 

rio São Paulo apresentar baixa variação horizontal até a profundidade de 1 m e a distância 

de 10 m da margem. Isso nos leva a inferir que a interferência antrópica esteja agindo da 

superfície até essa profundidade e os valores de background da região possivelmente não 

devam ser considerados a uma profundidade menor. 

Ao longo do tempo esses fatores vão se alterando e tornam as comparações 

temporais ainda mais variáveis. O sedimento pode registrar o histórico geológico e 

geoquímico da região, pois constituem reservatórios naturais de materiais contidos na água. 

Se considerarmos a sedimentação no manguezal, por exemplo, a amostragem sazonal pode 

não expressar necessariamente a variação temporal, pois o método amostral extrapola a 

taxa de sedimentação do período e o que pode estar sendo visto é a variação espacial (TAM 

et al., 1995; TANNER et al., 2000; BIRCH et al., 2001; LUIZ-SILVA; MACHADO, 2012). Foi 

visto pela taxa de sedimentação estimada que no manguezal do rio Subaé, por exemplo, a 

sedimentação aproxima-se de 2 cm ano-1.  

Ambientes mais heterogêneos como o manguezal do rio Jaguaripe necessita de 

um esforço amostral maior para abranger toda a sua heterogeneidade e minimizar o erro 

amostral. Várias alternativas são dadas para a minimização do erro amostral. Birch et al., 

(2001) resumem os prós e contras desses modelos. Citam que a amostragem sistemática 

pode causar a manipulação da estatística e que o reconhecimento da área através de uma 

coleta piloto pode ser inviável por causa do custo energético e financeiro. Eles propõem que 

a realização da amostragem de forma composta pode minimizar o efeito da variabilidade e 

esse efeito é minimizado na mesma proporção em que o número de réplicas que compõe a 

amostra, aumenta. O número de pontos selecionados também tem que considerar a 

heterogeneidade e a dinamicidade do ambiente. Assim, resultados mais reais, com custo-

benefício adequado, podem ser adquiridos mesmo em regiões com alta variação espacial.    

O uso de diferentes biomarcadores mostrou-se eficiente na avaliação da 

qualidade ambiental em manguezais. No presente estudo, a associação de fatores bióticos e 
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abióticos, como a concentração de metais biodisponíveis no sedimento, bioacumulação e 

resposta oxidativa e fisiológica, permitiu verificar que há uma forte influência do ambiente no 

metabolismo de U. cordatus. A GST apresentou junto com o índice RNA/DNA resposta 

positivas às concentrações de metais no sedimento. Assim, é necessária a associação de 

mais de um biomarcador para que os resultados sejam mais acurados.  

Ucides cordatus mostrou-se um biomonitor bem estabelecido para a 

concentração de metais biodisponíveis em sedimentos de manguezais. Revelando uma 

maior bioacumulação hepática de metais em ambientes mais poluídos. Nossos resultados 

suportam a hipótese de que ambientes com contaminação por multi-metais tendem a afetar 

a diversidade genética de organismos, modificando as estruturas populacionais direta ou 

indiretamente.  

O marcador de ISSR foi útil na avaliação da diversidade genética já que foram 

capazes de revelar diferenças entre populações mesmo em uma pequena escala 

geográfica, corroborando com dados anteriores (UNGHERESE et al., 2010). 

A genética de conservação através da avaliação da variabilidade genética é 

crucial no entendimento de como as populações evoluem em ambientes contaminados. A 

interação de fatores abióticos, ecologia e genética tem um papel importante e dão uma visão 

mais geral e completa da saúde da população. Por isso o monitoramento regular dessas das 

populações inseridas em ambientes degradados é necessário para garantir o futuro 

evolutivo da espécie e sua persistência do hábitat natural.  
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APÊNDICE A – Validação do método e controle de qualidade das análises de metais. 
 

CONTROLE DE QUALIDADE DAS ANÁLISES QUÍMICAS 
 

Erros aleatórios e sistemáticos podem ocorrer durante o processo analítico, 

levando à incerteza no resultado medido. A garantia de qualidade deve ser seguida nas 

diversas etapas do processo analítico, incluindo a amostragem, manuseio e preparação da 

amostra, ambiente laboratorial, reagentes, equipamentos, incerteza de medição, 

rastreabilidade, métodos/ procedimentos para ensaios e calibração, validação de 

metodologia e material de referência. Além disso, o controle de qualidade também é um 

requisito importante para a qualidade das técnicas analíticas utilizadas. Dentre os 

procedimentos de controle de qualidade que são aplicadas para assegurar a qualidade 

analítica das amostras podemos citar o uso de materiais de referência/padrões de medida, 

amostras cegas, brancos, amostras fortificadas (spike), duplicatas e/ou triplicatas e ensaios 

de proficiência. A credibilidade das análises químicas realizadas depende do nível de 

confiança mostrado nos resultados. Quando as etapas da garantia e controle de qualidade, 

que serão utilizadas no processo, são pré-estabelecidas, eleva-se a possibilidade dos dados 

produzidos serem bem fundamentados e confiáveis (EURACHEM NEDERLAND, 2005). 

Toda a vidraria utilizada no processo laboratorial, bem como qualquer outro 

acessório que possa vir a entrar em contato direto com a amostra, podem ser considerados 

como fontes potenciais de contaminação. Com isso, foi imprescindível que a etapa de 

limpeza de todo o material fosse eficiente, ou seja, removesse qualquer constituinte que 

pudesse interferir no resultado final da análise. Assim, inicialmente a vidraria foi deixada de 

molho em solução com detergente EXTRAN® (10% v/v) e enxaguada em água corrente. 

Após essa etapa, o material foi submerso em HNO3 (20% v/v – 24h), e posteriormente 

estabilizado em água destilada e água ultrapura. O material foi seco em temperatura 

ambiente e acondicionado em recipientes hermeticamente fechados evitando qualquer tipo 

de contaminação até sua utilização. 

Os reagentes e solventes utilizados neste trabalho foram de grau de pureza 

analítica que são destinados ao uso em análises clássicas atendendo às normas (American 

Chemical Society - ACS, International Organization for Standardization - ISO, 

Pharmacopoea Europaea - Reag. Ph Eur, pro analyse - PA) e não sofreram etapas de 

purificação. Para a etapa de extração dos metais, os reagentes utilizados foram da marca 

Merck® - P.A. 

Foi utilizada água ultra-pura (A água grau reagente tipo I, que atende os padrões 

ASTM (American Society for Testing and Materials), ACS (American Chemical Society) e 
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CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) de pureza - de 18,2 MΩ cm de 

resistividade)).  

Durante esse trabalho foi efetuado um ensaio de branco a cada 10 amostras. Os 

ensaios de brancos, além de ser uma ferramenta de controlo da qualidade interno, 

possibilitam o controle indireto dos limites de quantificação e de detecção. 
 

LIMITES DE DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO 
 

A Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP 

OES) é uma técnica espectroscópica qualitativa e quantitativa para elementos com 

concentração em escala de grandeza na ordem de ppb. O ICP OES usa uma fonte de 

plasma, ou seja, uma nuvem de gás parcialmente ionizada, com temperatura elevada (7000-

15000 K) e alta densidade eletrônica (1–3 x 1015 e- / cm3). As altas temperaturas produzem 

energia suficiente para a dissociação de compostos com elevada energia de dissociação, 

gerando os átomos e íons necessários para que ocorram transições eletrônicas. Os átomos 

excitados emitem radiações (125 a 950 nm), que são separadas por um sistema óptico 

segundo seus comprimentos de ondas, e tem suas intensidades medidas. Substâncias 

padrões são utilizadas para a elaboração de uma curva de calibração que é utilizada na 

correlação dos valores de comprimentos de ondas obtidos. É importante ressaltar que o 

plasma possui energia suficiente para promover a excitação da maioria dos elementos 

químicos, proporcionando alta sensibilidade, com baixo LDM (≈mg Kg-1), com ampla faixa 

linear e estabilidade temporal satisfatória. O ICP OES também tem a vantagem de ser uma 

técnica multielementar, indicado para o processamento de um grande número de amostras 

e determinação de vários elementos de cada amostra.  

Assim, para a execução deste trabalho, que envolve diferentes matrizes 

analíticas (sedimento de manguezal e hepatopâncreas de U. cordatus) e um elevado 

número de amostras e metais a serem determinados, foi, inicialmente, escolhido o método 

de ICP OES. Dado que os valores de concentração de alguns metais eram muito baixos e 

difíceis de detectar por essa técnica, foi também necessário a utilização da Espectrometria 

de Absorção Atômica em Forno de Grafite (GFAAS) para a determinação de níquel, cromo e 

cádmio em hepatopâncreas de U. cordatus 

A GFAAS é a técnica que melhor atende aos pré-requisitos para a determinação 

de baixas concentrações de elementos, pois apresentam melhores LDM (≈µg Kg-1). Nessa 

técnica, a amostra é introduzida no interior de um pequeno tubo de grafite localizado no 

caminho ótico do equipamento de absorção atômica. Um programa específico de estágios 

de aquecimentos levam a evaporação do solvente, da matriz da amostra e, por último, a 
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vaporização dos compostos com os elementos de interesse. Suas desvantagens são a 

baixa frequência analítica (3-5 min/amostra) e a deterioração do tubo de grafite (500-600 

análises), interferências de matriz e background e uma faixa de trabalho restrita. 

Segundo a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), o limite 

de detecção (LD) pode ser definido como a menor concentração de analito que pode ser 

detectada com determinada certeza estatística. O LD é determinado pela razão entre o 

desvio padrão do sinal analítico de dez medidas do branco (S) e a inclinação obtida da curva 

analítica (s), multiplicado por um fator três, segundo a expressão: 
 

LD = 3 x S/s 
 

O limite de quantificação (LQ) pode ser definido como a menor concentração de 

analito que pode ser quantificada, com determinada certeza estatística. O LQ é calculado 

pela razão entre o desvio padrão do sinal analítico de dez medidas do branco (S) e a 

inclinação obtida da curva analítica (s), multiplicado por um fator dez, segundo a expressão: 
 

LQ = 10 x S/s 
 

Baseado nos teores mínimos de metais quantificados em sedimentos de 

manguezais da baia de Todos os Santos e em hepatopâncreas de Ucides cordatus, os 

limites de determinação do método (LDM) e os limites de quantificação do método (LQM) 

mostraram-se satisfatórios. O LDM mostrou-se baixo mesmo abrangendo toda variabilidade 

dos processos analíticos do método, assim podemos afirmar que os métodos de extrações 

aplicados apresentaram sensibilidade analítica (Tabela A.1 e Tabela A.2). 

 
Tabela A.1 – Comprimento de onda, limite de quantificação do método (LQM) e limite de detecção do 
método (LDM) referente às leituras de metais realizadas em ICP OES em amostras de sedimentos 
coletados nos manguezais da BTS, Bahia. (Valores em mg K-1) 

Elemento λ (µm) LQM  LDM  
Al 308,15 7,35 2,23 
Fe 234,350 1,33 0,40 
Ba 455,403 0,55 0,17 
Cu 327,395 0,75 1,80 
Cr 267,716 0,11 0,03 
Cd 226,502 1,50 0,45 
Ni 216,55 2,46 0,74 
Mn 257,61 0,50 0,15 
Zn 213,857 0,46 0,14 
V 311,837 1,22 0,37 
Pb 220,53 1,76 0,53 
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Tabela A.2 – Comprimento de onda, limite de quantificação do método (LQM) e limite de detecção do 
método (LDM) referente às leituras de metais em amostras de hepatopâncreas de Ucides cordatus  

Elemento λ (µm) LQM LDM 
Ba* 455,403 0,57 0,17 
Cu* 327,395 0,35 0,11 
Cr** - 0,11 0,03 
Cd** - 5,00 1,52 
Ni** - 1,00 0,30 
Mn* 257,61 0,50 0,15 
Zn* 213,857 0,10 0,03 
V* 311,837 0,16 0,05 
Pb* 220,53 0,32 0,10 
*Leitura realizada em ICP OES (mg Kg-1). 
**Leitura realizada em GFAAS (µg Kg-1). 
 

PRECISÃO 
 

A precisão é um parâmetro que reflete o grau de concordância entre resultados 

de ensaios independentes obtidos sob condições definidas. Usualmente, a precisão é 

expressa em termos de desvio padrão relativo (DPR) (THOMPSON et al., 2002). A precisão 

intra-corridas garante a repetitividade do método e diminui as incertezas de medição. 

O DPR é ainda conhecido como CV (coeficiente de variação), ou ainda pela sigla 

RSD (relative standard deviation) e é calculado a partir da razão entre o desvio padrão das 

medidas (Sm) e a média das medidas (Xm), sendo expresso em porcentagem: 

 

DPR% = (Sm/Xm) x 100 
 

A realização de ensaios em triplicatas garante a homogeneidade das amostras 

em estudo, a qualidade das fases anteriores do processo analítico e de preparação das 

amostras e o estado de descontaminação do material usado. Para o controle de qualidade 

analítico, foi realizada análise em triplicatas em 100% das amostras aceitando-se um Desvio 

Relativo Percentual (DRP) de 20% (Limite controle ou Limite de aceitação). Nas triplicatas 

cujo DRP foi superior a 20%, descartou-se a amostra de valor discrepante. 

Com os resultados obtidos das triplicatas, aplicou-se também o teste estatístico 

de Grubbs, a um nível de confiança de 95%. O teste de Grubbs é utilizado para rejeitar os 

valores “outliers” (valores discrepantes) em relação à estimativa do desvio-padrão (EPA, 

1992; ISO 5725-2, 1994; ISO 5725-3, 1994). A precisão das medidas analíticas mostrou-se 

adequada aos processos. A precisão das triplicatas manteve-se acima dos 90% (< 10% 

DPR) em 92% das amostras e o teste de Grubbs não encontrou outliers entre as triplicatas.    
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EXATIDÃO 

 

A exatidão tem por finalidade garantir que o valor medido esteja próximo do valor 

declarado. Ou seja, é um parâmetro que expressa o grau de concordância entre o resultado 

experimental obtido e o valor aceito como referência da propriedade medida. A exatidão de 

um método analítico é geralmente avaliada por um dos seguintes procedimentos: análise de 

material certificado de referência (CRM), aplicação de um método de reconhecida exatidão 

ou teste de adição e recuperação (THOMPSON et al., 2002). 

Neste trabalho utilizou-se 2 CRMs:  
 

1) CANMET – STSD-4 (Canada Centre for Mineral and Energy Technology – stream 

sediment). A opção pelo uso de um material de referência de sedimento de rio foi 

devido à falta de CRM para extração parcial em sedimento estuarino. O CRM foi 

submetido ao mesmo método de extração parcial utilizado nesse trabalho (0,5 g de 

CRM digerido em bloco digestor entre 90°C a 95°C por três horas em presença de 5 

mL de água régia 50% (v/v). 

 

2) NRC/CNRC – TORT-2 (National Research Council of Canada/ Institute for National 

Measurement Standards - Lobster Hepatopancreas). O CRM foi submetido ao 

método de extração total para hepatopêncreas utilizado nesse trabalho (0,1 g do 

CRM, adicionou-se 1 mL de ácido sulfúrico e aqueceu-se em bloco digestor a 100°C 

por 2 minutos. Adicionou-se 1,5mL de ácido nítrico elevou-se a temperatura a 200°C 

por 3h). 

A eficiência do método analítico para esse CRM foi avaliado com base no valor 

do índice estatístico Z-score (modificado Mata, 2006), sendo calculado da seguinte forma: 
 

Z-score = (VObs. – VRef.) / s 
 

 Onde VObs. é o valor observado, VRef. é o valor referência e s é o desvio máximo 

permitido do valor de referência ou é a sua incerteza caso esta seja conhecida. Para esse 

trabalho aceitou-se um desvio máximo de 10% do valor de referência. Este índice segue o 

critério de aceitação/rejeição de desempenho estabelecido: 

 

│Z-score│ ≤ 1: Bom 

1 >│Z-score│ ≤  2:  Satisfatório 

│Z-score│ > 2: Insatisfatório 
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O resultado obtido a partir do CRM foi considerado de excelente a satisfatório 

para os metais analisados, com exceção dos valores de recuperação de níquel e cobre para 

o TORT-2 (Tabela A.3 e Tabela A.4). Vale lembrar que por se tratar de uma extração parcial 

para os sedimentos, os valores excedentes a 100% não indicam, necessariamente, 

contaminação ou erro aleatório, mas sim que a extração parcial utilizada no atual trabalho 

pode ter sido mais eficiente que a utilizada pelo CRM. Deste modo, os valores obtidos 

maiores que 100%, na verdade, pode estar mais próximos a concentração total de metais 

contidos no CRM.  
 

 

Tabela A.3 – Recuperação dos metais em material de referência certificado CARMET – STSD-4 

Metal* Valor observado** 
(mg Kg-1) 

Valor Referência 
(mg Kg-1) 

Recuperação 
(%) │Z-score│*** 

Cádmio 0,5 ± 0,1 0,6 88 1.67 

Cobre 57 ± 5 66 86 1.36 

Ferro 2,3 ± 0,1 2,6 89 1.15 

Manganês 1037 ± 67 1200 86 1.36 

Zinco 91 ± 5 82 110 1.10 

Níquel 23 ± 2 23 102 0.00 

Vanádio 55 ± 4 51 107 0.78 

Chumbo 11 ± 1 13 83 1.54 
*Não constam no certificado do material de referência utilizado os valores parciais para alumínio, 
bário e cromo.  
** Média das triplicatas ± desvio padrão. 
*** ≤ 1 = bom; 1< x ≤ 2 = satisfatório; > 2 = Insatisfatório. 
 
 
 
Tabela A.4 – Recuperação dos metais em material de referência certificado NRC/CNRC – TORT-2 

Metal* Valor observado** 
(mg Kg-1) 

Valor Referência 
(mg Kg-1) 

Recuperação 
(%) │Z-score│*** 

Cádmio 22,1±0,1 26,7±0,6 83±1 1.72 
Cobre 94,34 ±0,7 106±10 89±1 1,66 
Manganês 12,8±0,6 13,6±1,2 94±5 0.59 
Zinco 150±4 180±6 83±2 1.67 
Níquel 1,94±0,09 2,50±0,19 78±4 2.24 
Vanádio 1,42±0,03 1,64±0,19 86±2 1.34 
Chumbo 0,31±0,05 0,35±0,13 89±14 1.14 
*Não constam no certificado do material de referência utilizado os valores parciais para bário e cromo.  
** Média das triplicatas ± desvio padrão. 
*** ≤ 1 = excelente; 1< x ≤ 2 = satisfatório; > 2 = Insatisfatório. 
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ANEXO 1 - Protocolo: Extraction – BOLD (modified) 

http://ccdb.ca/docs/CCDB_DNA_Extraction.pdf 
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(LENT-MOL) 

  
 

EXTRAÇÃO 

1) 100μL Tampão de Lise + 10μL Proteinase K 
2) Incubar a 56˚C por 24h 
3) Centrifugar por 1500 g x 15 s – Remover o sobrenadante em outro tubo (ou não 

haverá necessidade de remover, caso não tenha muito resíduos). 
4) Adicionar 100 μl de BM (Mistura BB+Etanol) para cada amostra. Agitar 

vigorosamente durante 10-15 segundos e centrifugar a 1000 g durante 20 segundos 
para remover sobrenadante. 

5) 180 μl de tampão de LAVAGEM DE PROTEÍNA (PWB) a cada amostra e centrifugar 
a 5000 por 2 min. 

6) Add 750 μl de TAMPÃO DE LAVAGEM (WB) a cada amostra e centrifugar a 5000 
por 5 min. 

7) Inverter cada tubo (vagarosamente) em um papel toalha para retirada o álcool e 
Incubar a 56°C durante 30 minutos para evaporar o etanol residual. 

8) Ressuspender em 50 μL de água miliQ. 
9) PCR com 1 a 1.5μL. 
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