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RESUMO 

 

Os manguezais são um dos mais importantes ecossistemas do planeta no que se refere a 

ciclagem de vários elementos, dentre eles, o carbono e o mercúrio. Os processos 

microbiológicos que ocorrem no sedimento são essenciais para mineralização do carbono e sua 

conversão em biomassa bem como para disponibilização do mercúrio para cadeia trófica. As 

bactérias sulfato-redutoras (BSR) representam um dos principais grupos responsáveis tanto pela 

degradação dos compostos orgânicos em sedimentos marinhos como pela metilação do 

mercúrio, sobretudo na rizosfera de macrófitas. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar 

a produção bacteriana (PB) ao longo de diferentes perfis sedimentares, bem como o potencial 

de metilação do mercúrio (%MeHg), taxa de sulfato-redução (TSR) e produção bacteriana na 

rizosfera de uma árvore típica de manguezal, utilizando técnicas radiométricas: PB utilizando 

o traçador 14C-leucina; %MeHg utilizando 203Hg; TSR utilizando 35SO4
-2. As áreas de estudo 

se concentraram no manguezal de Coroa Grande (baía de Sepetiba) e do Jequiá (baía de 

Guanabara). 

Até o momento não foram encontrados na literatura trabalhos metodológicos utilizando 

como ferramenta 14C-leucina para avaliação da produção bacteriana em sedimento de 

manguezais. Neste contexto, investigamos a aplicação de duas metodologias de incorporação 

de 14C-leucina segundo Baath et al., (2001), Soil Biol. Biochem., v.33,p. 1571-1574 e Fischer 

e Pusch (1999) Appl. Environ. Microbiol., v.6,  p.4411-4418. Verificamos que a adaptação das 

metodologias se mostrou satisfatória para avaliação da produção bacteriana no sedimento de 

manguezais. Apresentamos parâmetros como concentração de saturação do substrato e 

linearidade de incorporação de 14C-leucina que podem ser usados como orientação em futuros 

estudos em manguezais.  

Com a metodologia estabelecida, pôde-se avaliar a produção bacteriana ao longo do 

perfil sedimentar raso em 3 tipos fisiográficos de manguezais: bacia, franja e ribeirinho. A PB 

se mostrou altamente heterogênea nos diferentes tipos fisiográficos de manguezais bem como 

ao longo dos perfis sedimentares. O manguezal localizado na baía de Guanabara apresentou 

produção bacteriana 50 vezes maior que o localizado na baia de Sepetiba. Também foi avaliada 

através do uso de inibidores metabólicos a participação de diferentes grupos: procariotos, 

eucariotos, bactérias sulfato-redutoras e metanogênicas na produção bacteriana em sedimento 

de manguezais. Nossos resultados evidenciaram que as bactérias são o principal grupo 

responsável pela ciclagem do carbono ao longo de todo o perfil sedimentar e que as bactérias 

sulfato-redutoras podem não ser o principal grupo envolvido na degradação da matéria orgânica 

nos manguezais estudados. 

No que tange a formação de MeHg em sedimento de manguezal, nosso trabalho é o 

primeiro que avalia o potencial de metilação do mercúrio na rizosfera (raízes de absorção e 

pneumatóforos) de uma árvore de manguezal (Avicennia schaueriana). Nossos resultados 

mostraram que a metilação de mercúrio e a sulfato-redução foram significativamente maiores 

na rizosfera das raízes de absorção (p<0.05). A PB também foi maior na rizosfera, mas sem 

diferença significativa com sedimento sem influência de raízes (p> 0,05). Houve uma 

correlação positiva significativa entre a sulfato-redução e a PB (r2 = 0,29; p <0,05). Nenhuma 

correlação significativa foi encontrada entre PB e %MeHg, nem entre TSR e %MeHg. No 

sedimento onde a sulfato-redução foi mais alta, a % MeHg diminuiu. Nossos dados sugerem 

que outros grupos além das BSR podem estar envolvidos na metilação do mercúrio na rizosfera 

em manguezais. 

 

Palavras-chave: Traçadores radioativos. Produção bacteriana. Sulfato-redução. Metilmercúrio. 

Sedimento. Manguezal. 
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ABSTRACT 

 

Mangroves are one of the most important ecosystems when it comes to cycling of 

various elements, including carbon and mercury. Microbiological processes that occur in 

sediment are essential for carbon mineralization, its conversion into biomass and for availability 

of mercury to the food chain. Sulfate-reducing bacteria are one of the main groups responsible 

for degradation of organic compounds in marine sediments and mercury methylation, especially 

in the rhizosphere of macrophytes. The aim of this study was to evaluate bacterial production 

(BP) over different sedimentary profiles as well as mercury methylation (% MeHg), sulfate 

reduction rates (SRR) and bacterial production in the rhizosphere of a ubiquitous mangrove 

tree. Radiochemical approaches were used to access bacterial production (14C-leucine), sulfate 

reduction (35SO4) and mercury methylation (203Hg). Study area was located at Coroa Grande 

(Sepetiba bay) and Jequiá mangrove (Guanabara bay). 

Methodological studies using 14C-leucine as a tool to assess bacterial production in 

mangrove sediment were not found. In this context, we tested two leucine uptake methodologies 

for measuring bacterial production in mangrove sediments according to Baath et al. (2001) Soil 

Biol. Biochem., v.33,p. 1571-1574 and Fischer and Pusch (1999) Appl. Environ. Microbiol., 

v.6,  p.4411-4418. Our results suggest that an adaptation of both thecniques were suitable to 

measure BP in mangrove sediment. We also provided uderlying parameters of the method such 

as saturation level and linearity of leucine incorporation that can be used as guidance for future 

studies in mangrove. 

Once the methodology was established, we accessed BP along a shallow sedimentary 

profile in three physiographic mangroves types: basin, fringe and riverine. BP was highly 

heterogeneous in different physiographic types of mangroves and along the sediment 

profiles.The mangrove located at Guanabara bay presented BP which was 50 times higher than 

tho one located at Sepetiba bay. We also estimated the contribution for BP of different groups 

using metabolic inhibitors: prokaryotic, eukaryotic, sulphate-reducing bacteria (SRB) and 

methanogenic. Our results showed that bacteria are the major group in carbon cycling in all 

location and sulfate-reducing bacteria would not be the main group involved in the degradation 

of organic matter in the studied mangroves. 

Regarding the formation of MeHg in mangrove sediment, this work is the first to assess 

mercury methylation in the rhizosphere (pneumatophores and feeding roots) of a mangrove tree 

(Avicennia schaueriana). Our results showed that mercury methylation and sulphate reduction 

were significantly higher in the rhizosphere of feeding roots (p <0.05). Bacterial production as 

also higher in rhizosphere but with no significant difference with bulk sediment (p>0.05). There 

was a significant positive correlation between sulfate-reducing and PB (r2 = 0.29, p <0.05). No 

significant correlation was found neither with BP and %MeHg, nor with SRR and %MeHg. 

Sites where sulfate reduction was higher, %MeHg decreased. Our data suggested that other 

groups in addition to the SRB may be involved in methylation of mercury in mangrove 

rhizosphere. 

 

Keywords: Radioactive tracers. Bacterial production. Sulfate-reduction. Methylmercury. 

Sediment. Mangrove. 
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1 Introdução geral  

Dentre os vários ciclos biogeoquímicos, dois se destacam: o do carbono e o do mercúrio. 

O carbono representa quantitativamente o principal elemento ciclado na natureza (MADIGAN 

et al., 2004) e o mercúrio uma das 6 substâncias químicas mais tóxicas segundo a OMS 

(BHATTACHARYA et al., 2014). Esses elementos tem sido foco de diversos estudos devido 

tanto a desequilíbrios no ciclo do carbono ocasionados pelo aumento da emissão dos gases 

estufa (CO2 e CH4) quanto por acidentes envolvendo lançamento de mercúrio na natureza 

(como no caso do acidente em Minamata, Japão (HARADA, 1995). Essa tese tem enfoque no 

ciclo desses dois elementos, sendo desenvolvida em um importante ecossistema em que esses 

ciclos ocorrem: os manguezais. Esse ecossistema mantém em seu sedimento um dos maiores 

estoques de carbono orgânico por área (FOURQUREAN et al., 2012) e representa um ambiente 

considerado como hotspots na retenção de mercúrio (COSIO et al., 2014). Neste sedimento, 

anóxico, ocorre o que muitos consideram como um processo chave comum tanto ao ciclo do 

carbono (através da degradação de compostos orgânicos) quanto do mercúrio (pela 

transformação do mercúrio inorgânico em orgânico): a sulfato-redução. Apesar da importância 

dos manguezais na dinâmica desses elementos são ainda escassos os trabalhos com enfoque 

integrado na ciclagem do carbono e mercúrio e a processos associados a eles, como a sulfato- 

redução. Nesta tese, para quantificação das diferentes formas do carbono (orgânico e 

inorgânico), do mercúrio (orgânico) bem como da sulfato-redução foram utilizados como 

ferramenta traçadores radioativos. As vantagens no uso de traçadores radioativos na ecologia 

microbiana consistem na alta sensibilidade do método e na possibilidade de se obter medidas 

diretas e em condições próximas às  naturais (HORANYI, 2004). 

O carbono se encontra armazenado em quatro grandes reservatórios naturais: geológico, 

oceânico, atmosférico e terrestre (BOARD, 1995). No reservatório geológico apenas uma 

pequena parcela do carbono está em circulação ativa - oriunda de atividades vulcânicas ou da 

utilização de carbono fóssil. Este ciclo é conhecido como “ciclo geológico do carbono” e se 

processa em escala de milhões de anos. No reservatório oceânico e atmosférico o carbono é 

encontrado, sobretudo, na forma inorgânica de íons bicarbonato e de dióxido de carbono, 

respectivamente (CIAIS et al., 2013; RAVEN et al., 2005). No compartimento terrestre, o 

carbono está armazenado no solo e na biomassa microbiana e vegetal. Através das reações 

assimilativas onde o carbono inorgânico é convertido a orgânico e desassimilativas, onde o 

orgânico é convertido a inorgânico, ele circula através dos ecossistemas no chamado “ciclo 

biológico do carbono”. 
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Virtualmente, todos os compostos orgânicos no ambiente sofrem a ação dos 

microrganismos: ou são degradados – sendo utilizados como fonte de energia ou incorporados 

em biomassa – ou são refratários à ação microbiana e depositados no sedimento (ARNOSTI E 

HOLMER, 2003). Sendo assim, através de estimativas da produção de biomassa bacteriana 

(produção secundária) e da mineralização do carbono orgânico pode-se avaliar o fluxo do 

carbono bem como possíveis alterações no ecossistema (del GIORGO E COLE, 1998). 

Portanto, os microrganismos são um elo fundamental no ciclo do carbono.  

Em sedimentos costeiros a atividade microbiana, geralmente, é dominada por 

microrganismos aeróbios na superfície e bactérias sulfato-redutoras no sedimento de sub-

superficie, com menor participação de outros grupos metabólicos, como as bactérias 

metanogênicas, ferro-redutoras, etc (ALONGI, 1995). Entretanto, os perfis de atividade de 

diferentes grupos metabólicos têm sido raramente estudados em manguezais e alguns trabalhos 

já destacaram que, mesmo em ambientes favoráveis à sulfato-redução (condições redutoras e 

disponibilidade de sulfato) esta pode não ser a principal via de degradação da matéria orgânica 

devido a fatores como turbação do sedimento e a presença de raízes que oxidam a matriz, 

disponibilizando outros aceptores de elétrons  (ALONGI, 1995; HOLMER et al., 1999; 

KRISTENSEN et al., 2000). 

O sistema radicular da comunidade vegetal dos manguezais é diferente de qualquer 

outro, possuindo adaptações únicas que lhes permitiram a colonização desse ambiente 

(RAMOS E GERALDO, 2007). Podemos destacar as raízes aéreas do gênero Avicennia 

(conhecida popularmente como mangue-preto ou siriúba), uma árvore ubíqua em manguezais 

(DUKE et al., 1998) responsáveis pelas trocas gasosas entre atmosfera e tecidos internos da 

planta, chamadas pneumatóforos. Na interface sedimento-raíz (i.e. rizosfera) ocorrem muitos 

dos processos que influenciam o funcionamento do ecossistema. A liberação de oxigênio e de 

compostos orgânicos pelas raízes favorecem o aumento da atividade bacteriana e com isso a 

sulfato-redução. Em ambientes alagados, sobretudo na rizosfera de macrófitas, já foi observado 

o aumento da sulfato-redução paralelamente ao aumento da concentração de mercúrio orgânico. 

Sendo assim, muitos estudos têm apontado as bactérias sulfato-redutoras, como principal grupo 

envolvido na transformação do mercúrio inorgânico em orgânico (HAMELIN et al., 2011). 

O mercúrio é um elemento traço natural e seu comportamento no ecossistema depende 

de seu estado de oxidação e das caracteristicas biológicas e fisico-químicas do ambiente 

(HACON et al., 1993). É o único metal que biomagnifica na cadeia trófica. Neste contexto, a 

sua especiação é de grande importância em estudos ecotoxicológicos.  As principais espécies 

químicas do mercúrio são: o mercúrio elementar ou metálico (Hg0); o iônico em suas duas 
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formas oxidadas, íon mercuroso (Hg2
+2) e íon mercúrico (Hg+2); e as formas orgânicas metil e 

dimetilmercúrio. Nos ecossistemas aquáticos, o sedimento representa o principal local de 

deposição de Hg, bem como de produção de metilmercúrio (COSIO et al., 2014). 

O metilmercúrio é a forma mais tóxica dentre todas as espécies de mercúrio (BAYA et 

al., 2014). Sua formação se dá através da transferência de um radical metil ao mercúrio 

inorgânico. Esse processo, conhecido como metilação, pode ocorrer através de processos 

bióticos ou abióticos. A metilação biótica é a mais importante, ocorrendo a uma taxa muito 

superior à abiótica, a qual se dá por via fotoquímica ou interações com substâncias húmicas 

presentes no ambiente (MIRANDA et al., 2007b). Uma vez metilado, o mercúrio pode ser 

biomagnificado. O metilmercúrio é neurotóxico e pode também atravessar a barreira 

placentária, causando distúrbios no desenvolvimento do feto. A principal via de exposição 

humana é através do consumo de pescado (HACON et al., 1993; SACKETT et al., 2013). Neste 

sentido, os manguezais representam importante sítio para a entrada do metilmercúrio na cadeia 

trófica, uma vez que são locais de refúgio, alimentação e reprodução para várias espécies de 

peixes e invertebrados, muitas destas fundamentais para subsistência de populações ribeirinhas 

bem como para o comércio pesqueiro (SJÖLING et al., 2005). 

Contribuições importantes para o estudo da metilação do mercúrio tanto em sedimento 

quanto em rizosfera de plantas aquáticas vem sendo desenvolvidas no laboratório de traçadores 

Wolfgang Christian Pfeiffer. Estudos prévios, realizados em nosso laboratório, vêm utilizando 

com sucesso técnicas empregando o traçador 203Hg em sedimento de manguezais para avaliação 

do potencial de metilação do mercúrio, bem como adaptando metodologias empregando o 

traçador 35SO4
-2 para estimativa das taxas de sulfato-redução neste ambiente (CORREIA, 2014; 

OLIVEIRA et al., 2015). Contudo, apesar de diversos trabalhos já publicados no laboratório, 

utilizando o traçador 14C-leucina para avaliação da produção bacteriana, nenhum deles foi 

desenvolvido especificamente para aplicação em sedimentos de manguezais. Sendo assim, 

extensa revisão na literatura foi feita a fim de se buscar parâmetros metodológicos pertinentes 

à técnica, como concentração de saturação do substrato e linearidade de incorporação para 

aplicação desta metodologia em sedimento de manguezais. Nesse sentido, antes da aplicação 

da técnica de incorporação de 14C-leucina em sedimento de manguezais, fizemos testes 

experimentais levando em consideração as características do substrato (i.e. anoxia) e o tempo 

de processamento das amostras.  Partindo-se do princípio de que o nível de resolução do perfil 

de produção bacteriana seria alto em nossos experimentos, isto é, a produção bacteriana seria 

avaliada a cada centímetro (ou menos), em perfis sedimentares de, no mínimo 20cm de 

profundidade, foi preciso o uso de uma metodologia de extração menos custosa e laboriosa. 
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Estabelecemos parâmetros como concentração de saturação do substrato e linearidade da 

incorporação de 14C-leucina, para que as medidas pudessem ser realizadas, durante os 

experimentos, em condições ótimas.  

Este trabalho visa contribuir para melhor entendimento dos fatores que, integrados, 

influenciam em última instância a ciclagem do carbono e do mercúrio em manguezais. 

Apresentamos dados originais que preenchem algumas lacunas existentes na literatura, 

avaliando (1) a aplicação da técnica de incorporação de 14C-leucina em sedimento de 

manguezal, (2) o perfil de produção bacteriana bem como a participação de diferentes grupos 

metabólicos em perfis sedimentares rasos de diferentes tipos fisiográficos de manguezais e (3) 

a relação entre metilação do mercúrio, taxa de sulfato redução e produção bacteriana na 

interface sedimento-raíz em manguezal. 

Em complemento aos tópicos principais, acima mencionados e que serão desenvolvidos 

nos respectivos capítulos, faz-se necessário considerações sobre a nossa área de estudo - os 

manguezais de Coroa Grande e do Jequiá -  no que tange seus tipos, substrato e áreas de entorno. 

Os manguezais são classificados de acordo com Cintrón e Schaeffer-Novelli (1984) 

(Apud SCHAEFFER-NOVELLI et al., 2000) em 3 tipos fisiográficos (ribeirinho, franja e 

bacia) que relacionam a estrutura da floresta à topografia do terreno, variação de salinidade e 

maré. O bosque tipo ribeirinho representa aqueles encontrados às margens de rios, geralmente 

apresentando baixa salinidade. O de franja ocorre nas linhas de costa protegidas em contato 

com o mar, caracterizado pelas inundações diárias de marés. Os de bacia se estabelecem nas 

partes internas dos bosques tipo ribeirinho ou de franja, normalmente em locais mais elevados 

em que o relevo apresenta uma depressão; nesse ambiente a inundação pelas marés não é diária 

e a renovação de água se faz mais lentamente, geralmente apresentando maior salinidade 

(CUNHA-LIGNON, 2001; ROCHA, 2008). Dentro desta conceituação estudamos dois 

manguezais: Coroa Grande (bacia e franja) e Jequiá (ribeirinho) localizados nas baías de 

Sepetiba (Município de Itaguaí) e Guanabara (Rio de Janeiro), respectivamente (figura 1). 

A ausência de consenso na classificação dos substratos de manguezais é gerada devido 

à falta de estudos sobre a gênese dos solos estuarinos tanto no Brasil quanto no mundo 

(FERREIRA et al., 2007; VIDAL-TORRADO et al., 2005). Para se classificar um substrato 

como solo, de acordo com a mais recente definição de “solo” pela Soil Survey Staff (2014), é 

necessário apresentar ao menos uma das seguintes características: horizontes que são 

distinguíveis de seu material de origem, ou capacidade de dar suporte ao sistema radicular de 

plantas em um ambiente natural. Apesar de em certas áreas o substrato avaliado se enquadrar 

na classificação de solo, devido à condição de ‘suporte ao sistema radicular’, preferimos tratá-
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lo como sedimento (“material sólido que é movido e depositado em novo local” MORRISON, 

1999). Como não avaliamos a pedogênese na planície de maré a alternância dos termos 

solo/sedimento poderia ficar confusa ao leitor. Desta maneira iremos adotar o termo mais 

genérico ‘sedimento’ quando nos referirmos tanto ao substrato nas áreas de floresta quanto na 

planície de maré. 

O manguezal de Coroa Grande já é foco de estudo do laboratório de Traçadores WCP 

(CORREIA 2014; MARINHO et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2015) e representa uma área que 

vem sofrendo fortes pressões de desenvolvimento urbano-industrial nos últimos 40 anos 

(MOLISANI et al., 2004). São despejados diariamente na baía 286,900 m3 de esgoto doméstico 

(HORTA et al. 2011) além de efluentes industriais e efluentes provenientes da produção 

agrícola. Wasserman (2005) e Santos (2007) destacam que a principal contribuição dos rejeirtos 

despejados na Baía de Guanabara provém do esgoto doméstico enquanto em Sepetiba, o 

principal aporte seria proveniente dos rejeitos industriais; especialmente do parque industrial 

de Itaguaí e Santa Cruz e o Porto de Itaguaí. Cerca de 400 empresas com potencial poluidor, 

incluindo várias metalúrgicas, indústria petroquímica e fundição, que emitem poluentes no ar, 

solo e água, se instalaram na região durante o final do século 20 (FONSECA et al., 2013). 

Especial atenção deve ser dada a Companhia Mercantil Industrial Ingá (Cia ingá Mercantil). A 

empresa processava minério para produção de zinco de alta pureza entre os anos de 1962 e 1998 

(PINTO, 2005). Estima-se que foram despejados durante seus anos de funcionamento cerca de 

10 milhões de toneladas de cádmio e zinco na baía de forma rotineira ou acidental 

(BREDARIOL, 2004; DELMONTE 2011; PINTO, 2005). Além disso, quantidades de resíduos 

contendo metais pesados, foram acumuladas nos pátios da empresa, sendo hoje considerada a 

maior área de resíduos tóxicos no Brasil (FERREIRA et al., 2012). Outros fatores ainda 

contribuem para aceleração do processo de degradação ambiental da Baía de Sepetiba, 

principalmente os relacionados às operações de dragagem do sedimento de fundo para a 

manutenção e ampliação do Porto de Itaguaí (FILHO E PFEIFFER, 1998). Segundo Filho e 

Pfeiffer (1998) a dragagem resultou em significativa remobilização dos metais depositados no 

sedimento para áreas da baía ainda não atingidas diretamente pelos efluentes industriais. 

 O manguezal do Jequiá, local de fácil acesso, representa uma área de conservação 

ambiental e recuperação urbana (APARU do Jequiá), é protegida por lei sendo a única unidade 

de conservação ambiental nesta categoria no Brasil (FERREIRA, 2013). O rio Jequiá é o mais 

expressivo da Ilha e ao longo dos anos seu leito foi refeito com laje de concreto em alguns 

pontos (SANCHEZ, 2010). A bacia do Rio Jequiá é margeada por áreas carentes (SANTOS et 

al., 2003). O crescimento desordenado gera grande quantidade de lixo exposto e o lançamento 

http://www.inct-tmcocean.com.br/pdfs/Paticipacao_Eventos/34_evento/34.4_Ferreiraetal.pdf
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de esgoto in natura dentro do manguezal (FERREIRA, 2013; SANTOS et al., 2007). Além 

disso, ainda sofre influência direta dos poluentes provenientes da Baía de Guanabara onde 

existem muitos pontos de lançamento irregular de origem domiciliar, industrial e comercial. A 

região abriga o maior parque industrial do Estado e o 2º maior do país com 12.500 

estabelceimentos indiustriais em sua área de drenagem além de refinarias e terminais de 

petróleo, portos comerciais, estaleiros, etc (SILVA et al. 2012). São lançados na baía por dia 

0,3 toneladas de metais pesados (FONTANA et al. 2006), 500 toneladas de esgoto não tratado 

e 6.9 tonelados de óleo (ROSENFELDER et al., 2012). Sem contar com os eventos agudos 

como no caso do derramamento de 1,3 milhão de litros de petróleo que vazaram do oleoduto 

da Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) em 2000 (SOUSA et al., 2014).  

  

 

Fonte: maps.google.com.br 
Figura1: Locais de coleta. A-B: Manguezal de Coroa Grande. C-D: Manguezal do Jequiá 
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2 Objetivos Gerais 

Capítulo 1 

Padronização da metodologia de 14C-leucina para avaliação da produção bacteriana em 

sedimento de manguezais  

Capítulo 2 

Avaliação da produção bacteriana ao longo do perfil sedimentar raso (profundidade de 

20-50cm) em 3 tipos fisiográficos de manguezais (bacia, franja e ribeirinho) localizados na baía 

de Guanabara e Sepetiba 

Capítulo 3 

Avaliação da taxa de sulfato-redução, produção bacteriana e metilação do mercúrio na 

rizosfera de uma árvore de manguezal 
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3 Capítulo 1: Avaliação metodológica da técnica de incorporação de 14C-leucina 

3.1 Introdução 

As bactérias desempenham um papel central no ciclo do carbono (FISCHER E PUSCH, 

1999). São os principais decompositores de matéria orgânica autóctone e alóctone tanto na 

coluna d’água quanto nos sedimentos aquáticos (COLE et al., 1988). Sendo assim, a estimativa 

da atividade bacteriana se faz um bom indicador do fluxo do carbono nos ecossistemas, bem 

como, de flutuações nas condições ambientais (CHIN-LEO E KIRCHMAN, 1988). Nesse 

sentido, estimativas mais acuradas dependem da precisão da técnica utilizada (BUESING E 

MARXEN, 2005). 

Diversos métodos foram propostos para a avaliação da produção bacteriana em sistemas 

naturais como, por exemplo, atavés da frequência da divisão celular (HAGSTROM et al., 1979 

apud AZAM et al., 1983; KIRCHMAN, 2001), da incorporação de nucleotídios no DNA (3H-

timidina) (ALONGI, 1992), de aminoácidos nas proteínas (14C-leucina) (MARXSEN, 1996). 

Dentre eles o uso do traçador radioativo 14C/3H -leucina, se faz o método de escolha para as 

quantificações mais acuradas da produção bacteriana (BUESING E MARXSEN, 2005; 

COELHO-SOUZA et al., 2012; SMITH E AZMAN, 1992; TUOMINEN, 1995). Esta técnica 

baseia-se no pressuposto de que a leucina representa uma fração constante das proteínas 

bacterianas (KIRCHMAN et al., 1985), sendo assim, mudanças em suas taxas de incorporação 

não são causadas por mudanças na proporção de leucina presente nas proteínas (KIRCHMAN, 

1993). Além disso, como as proteínas representam cerca de 60% da biomassa bacteriana, avaliar 

a síntese proteica se faz um bom indicador da produção de biomassa (SIMON E AZAM, 1989).  

A técnica consiste na adição do radionuclídio às amostras em concentrações traço 

(nano/micromolar) e aquele incorporado às proteínas é recuperado em uma etapa de extração. 

A fase da incubação e a da extração são igualmente importantes. A incubação pode ser realizada 

adicionando-se o traçador diretamente ao sedimento (HAGLUND et al., 2003), adicionando-se 

o traçador e um veículo (como a água) que facilite sua dispersão pela matriz (FISCHER E 

PUSCH, 1999) ou adicionando o traçador a uma suspensão de células previamente extraída da 

matriz (BAATH et al., 2001).  

A técnica de incorporação de 14C-leucina foi introduzida por Kirchman et al., (1985) 

para avaliação da produção bacteriana em água (KIRSCHNER E VELIMIROV, 1999) e ainda 

está longe de ser considerada uma técnica de rotina (FISCHER E PUSCH, 1999). Alguns 

parâmetros metodológicos são frequentemente negligenciados (ex. curva de saturação, diluição 

do isótopo) levando assim a estimativas equivocadas da produção bacteriana. 
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Smith e Azam (1992) substituíram, na etapa de extração, a laboriosa filtração de 

Kirchman et al., (1985) pela rápida e prática centrifugação para extração de proteínas. Desde 

então, essa técnica tem sido adaptada a diversas matrizes (BAATH et al., 2001; BUESING E 

GESSNER, 2003; MIRANDA et al., 2007a). 

Ao se trabalhar com uma matriz heterogênia como o sedimento é preciso se lidar com 

alguns aspectos como adsorção do radionuclídeo às partículas do sedimento, dificuldade de 

dispersão do traçador pelos diferentes compartimentos que formam essa matriz (i.e. micro e 

macro agregados do sedimento) (DIXON E TURLE, 2001; THOLOSAN et al., 1999). A fim 

de evitar interferência das partículas da matriz e facilitar o acesso do traçador as bactérias de 

solo, Baath et al., (2001) desenvolveram a metodologia de agitação seguida de centrifugação a 

baixa velocidade. Desse modo, a uma parcela do sobrenadante (suspenção de células), é 

adicionado o radionuclideo. Já Fischer e Pusch (1999) ao avaliarem a produção bacteriana em 

sedimento de rios, realizam a incubação adicionando ao sedimento, água do local juntamente 

com traçador, evitando assim, perturbações da amostra. Ambas as metodologias são 

amplamente descritas na literatura e, por representarem técnicas diferentes, tanto na etapa de 

incubação quanto de extração foram escolhidas para serem avaliadas no sedimento do 

manguezal de Coroa Grande. 
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3.2 Objetivos: 

Objetivo Geral: 

Padronização da metodologia de 14C-leucina para avaliação da produção bacteriana em 

sedimento de manguezais  

Objetivos Específicos:  

1-  Comparação das metodologias propostas por Fischer e Pusch (1999) e Baath et 

al. 2001 em relação a: 

- influência do processamento do sedimento (i.e. homogeneização seguida de 

centrifugação) na abundância bacteriana  

-  tempo e custo da extração das proteínas (i.e. filtração vs centrifugação)  

2- Adaptação metodológica reunindo o protocolo de incubação de Fischer e Pusch 

(1999) e o de extração de Baath et al. (2001)  

3 - Avaliação da eficiência do uso de detergentes não iônico (Triton X-100) e 

aniônico (SDS) e pérolas de vidro, bem como da adição de NaOH na etapa de extração 

4- Determinação da curva de saturação de 14C-leucina, linearidade da incorporação, 

diluição do isótopo para o sedimento do manguezal de Coroa Grande 
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3.3 Materiais e métodos 

3.3.1Coleta do material 

Amostras de sedimento foram coletadas na planície de maré do manguezal de Coroa 

Grande. Foi coletado apenas sedimento superficial (±1mm). Para isso o sedimento de superficie 

foi cuidadosamente raspado com uma espátula e acondicionado em tubos Falcon de 50ml. As 

amostras de água foram coletadas no local e acondicionadas em garrafas plásticas de 1 litro. No 

laboratório as amostras foram mantidas refrigeradas até serem processadas. 

 

3.3.2 Metodologias utilizadas 

Método I: Metodologia de incubação-extração segundo Fischer e Pusch (1999) 

Incubação: Foram adicionados 0,5g de sedimento em tubo Falcon contendo 4ml de 

água coletada no local (esterilizada por filtração em filtro Millipore 0,22µm). Em seguida, 

adicionou-se 25µM de 14C-leucina (21nCi, atividade específica 324mCi/mmol, Perkin Elmer). 

A incubação foi realizada no escuro à temperatura ambiente. Após 2h, a incubação foi 

interrompida adicionando-se às amostras 350µl de formaldeído 37% (concetração final: 3,2%). 

Aos controles o formaldeído foi adicionado antes da adição do radionuclídeo.  

Extração: As amostras e controles foram colocados no agitador vortex, em seguida em 

banho de ultra-som (Unique USC 1400) de potência 100W por 10min, para separação das 

células da matriz (AMALFITANO E FAZI, 2008) e novamente no agitador vortex. Adicionou-

se 200µl de ácido tricloroacético 100% (TCA) (cf: 5%) para precipitação das proteínas. As 

amostras e controles foram mantidos em banho quente a 95ºC por 30min a fim de se dissolver 

a parte não proteica da célula (FISCHER E PUSCH, 1999). Seguiu-se resfriamento em gelo e 

filtração (filtro Millipore 0,22µm). Os filtros foram rinsados com H2O destilada e, após a 

secagem dos mesmos, colocados em vials com líquido de cintilação (Optiphase HiSafe 3). As 

amostras foram mantidas por 24h no escuro, a fim de se evitar quimioluminescência e então a 

radioatividade foi quantificada por cintilação líquida (Tricarb 2800 Perkin Elmer).  

Os valores das amostras obtidos em DPM (desintegrações por minuto) foram 

descontados dos controles (adsorção abiótica) e a taxa de incorporação de leucina convertida 

em produção de carbono bacteriano (µgC.kg-1.h-1) segundo Simon e Azam (1989): 

PB = (taxa de incorporação da leucina) x (0.86)* x  131.2 (massa molar da leucina) x diluição 

do isótopo x  (100/7.3)** 

 * razão celular carbono/proteína   

** 100/% mol de leucina presente nas proteínas  
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Método II: Metodologia de incubação-extração segundo Baath et al., (2001)  

Incubação: Em Erlenmeyer de 250ml foram pesados 5g de sedimento e adicionados 

50ml de H2O destilada. As amostras foram agitadas em agitador orbital por 15min a 200 rpm. 

As amostras foram transferidas para tubos Falcon de 50ml e centrifugadas por 10min a 1.000g. 

1,5ml do sobrenadante foram retirados e colocados em microtubos de 2ml de capacidade. Em 

seguida foram adicionados 25µM de 14C-leucina (75nCi, atividade específica 324mCi/mmol, 

Perkin Elmer). A incubação foi realizada no escuro à temperatura ambiente. Após 2h, a 

incubação foi interrompida adicionando-se às amostras 75µl de TCA gelado 100% (cf: 5%). As 

amostras foram colocadas no agitador vortex e mantidas em gelo por 30min para precipitação 

proteica. Nos controles o TCA foi adicionado antes da adição do radionuclídeo e mantido em 

gelo.  

Extração: As amostras foram centrifugadas por 10min a 16.000g e o sobrenadante 

descartado. Seguiu-se ressuspensão com 1,5ml de TCA 5%. Novamente as amostras foram 

centrifugadas e o sobrenadante descartado.  Seguiu-se ressuspensão com 1,5ml de etanol gelado 

(80%). Uma nova centrifugação e descarte do sobrenadante foi feita. Adicionou-se 200µL de 

NaOH 1M às amostras que foram colocadas no agitador vortex e mantidas a 90ºC por 1h a fim 

de se solubilizar as macromoléculas (BAATH et al., 2001). Após resfriamento, adicionou-se o 

líquido de cintilação (Optiphase HiSafe 3). As amostras foram mantidas por 24h no escuro e a 

radioatividade foi quantificada por cintilação líquida (Tricarb 2800 Perkin Elmer).  

Para o cálculo da produção de carbono bacteriano (µgC.kg-1.h-1) procedeu-se como 

descrito no método I. 

 

Método III: Adaptação do protocolo de incubação – extração de 14C-leucina para 

avaliação da produção bacteriana em sedimento de manguezal  

Incubação: A incubação foi realizada adicionando-se 0,5g de sedimento em microtubos 

contendo 1,5ml água esterilizada coletada no local. Em seguida, adicionou-se 25µM de 14C-

leucina (60nCi, atividade específica 324mCi/mmol, Perkin Elmer). A incubação foi realizada 

no escuro à temperatura ambiente. Após 2h, a incubação foi interrompida adicionando-se 

formaldeído 37% (cf= 3,2%). Aos controles o formaldeído foi adicionado antes do precursor 

radioativo. As amostras e controles foram colocadas no agitador vortex, em seguida em banho 

de ultra-som (Unique USC 1400) de potência 100W por 10min e novamente colocadas no 

agitador vortex. Após decantação das amostras e controles, foi retirado cuidadosamente 1ml do 

sobrenadante (para evitar ressuspensão do sedimento) e colocado em um novo microtubo de 

2ml. Seguiu-se a adição de 50µl de TCA 100% (cf: 5%) (figura 2).  
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Extração: A extração foi realizada conforme descrita acima no método II (figura 3). 

Para o cálculo da produção de carbono bacteriano (µgC.kg-1.h-1) procedeu-se como 

descrito no método I. 

 

 
Figura 2: Etapa de incubação-extração segundo método III 

 

 

 
Figura 3: Fluxograma apresentando os procedimentos e suas respectivas finalidades de incubação-extração 

segundo método III 
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3.3.3 Influência da homogeneização seguida de centrifugação na abundância 

bacteriana 

A fim de se avaliar os efeitos da homogeneização (200rpm em agitador orbital por 

15min) seguida de centrifugação (1000g, 10min) na abundância bacteriana foram realizadas 

contagens de colônias em meio ágar Luria-Bertani (LB ágar – pode ser utilizado para cultivo 

rotineiro de microorganismos não exigentes –   HIMEDIA, 2011). 

Foram pesados, em Erlenmeyer de 250ml, 5g de sedimento e adicionados 50ml de água 

destilada. O sedimento foi homogeneizado manualmente em movimentos circulares (etapa 1). 

Em seguida as amostras foram agitadas em agitador orbital a 200rpm por 15min (etapa 2) e 

centrifugadas a 1000g por 10min (etapa 3).  

A cada etapa 100µl da suspensão de células foram retirados e plaqueados em meio LB 

sólido (diluição final 1:100) a 25°C por 24h. O plaqueamento foi feito em duplicata. As colônias 

de bactérias foram contadas com auxílio de uma lupa Phoenix EC 550. As colônias bacterianas 

foram identificadas com base em sua morfologia (de FREITAS et al., 1997). 

 

3.3.4 Centrifugação vs decantação das amostras 

A influência da etapa de centrifugação em baixa velocidade (1000g, 10min) na 

variabilidade amostral foi testada. Para isso, 23 amostras de 5g de sedimento foram pesadas em 

Erlenmeyer de 250ml e adicionados 50ml de água destilada. Em seguida, as amostras foram 

agitadas em agitador orbital a 200rpm por 15min. 14 amostras foram centrifugadas a 1000g por 

10min e 9 amostras foram deixadas decantar na bancada. Seguiu-se então a extração de acordo 

com o método II. 

 

3.3.5 Comparação da eficiência dos métodos I, II e III 

Os métodos I, II e III foram comparados utilizando-se sedimento coletado no manguezal 

de Coroa Grande. As amostras formam incubadas com 25µM de 14C-leucina (atividade 

específica 324mCi/mmol, Perkin Elmer) por 2h, à temperatura ambiente no escuro. O 

procedimento se deu como descrito na seção 3.3.2. Foram utilizadas 6 réplicas e 1 controle para 

cada um dos métodos. 

 

3.3.6 Avaliação da eficiência do uso de detergentes não iônico (Triton X-100) e 

aniônico (SDS), pérolas de vidro e de NaOH (1M) na etapa de extração proteica 

O método III - conforme descrito na seção 3.3.2 - foi testado com algumas modificações 

a fim de se otimizar a extração das proteínas.  
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- Uso de pérolas de vidro: Substituiu-se a etapa de banho em ultra-som pela adição de 

pérolas de vidro às amostras. As amostras foram colocadas no agitador vortex e então 

centrifugadas a 1000g durante 10min. O sobrenadante foi transferido para um microtubo de 

2ml e procedeu-se à metodologia conforme descrita no método III. Foram utilizadas 3 réplicas 

e 1 controle 

- Uso de pérolas de vidro + dodecil sulfato de sódio (SDS): As pérolas de vidro foram 

adicionadas conforme descrito no item acima. O SDS (cf. 0,1%) foi acrescentado na etapa de 

extração alcalina em banho quente por 1h a 90ºC juntamente com NaOH 0,5M (BUESING E 

GESSNER, 2003). A metodologia seguiu conforme descrito no método III. Foram utilizadas 6 

réplicas e 1 controle 

- Uso de dodecil sulfato de sódio (SDS): O SDS (cf. 0,1%) foi acrescentado na etapa de 

extração alcalina em banho quente por 1h a 90ºC juntamente com NaOH 0,5M (BUESING E 

GESSNER, 2003). A metodologia seguiu conforme descrito no método III. Foram utilizadas 6 

réplicas e 1 controle 

Uso de Triton X-100: O Triton X-100 (cf. 0,1%) foi acrescentado na etapa de extração 

alcalina em banho quente por 1h a 90ºC juntamente com NaOH 0,5M. A metodologia seguiu 

conforme descrito no método III. Foram utilizadas 6 réplicas e 1 controle 

Extração alcalina em banho quente 

A fim de se avaliar a eficiência da adição de NaOH 1M às amostras, foram utilizadas 6 

réplicas e 1 controle aos quais não foi adicionado NaOH.  

Todas as amostras acima descritas foram comparadas a 8 réplicas e 1 controle seguindo-

se a metodologia completa descrita para o método III (seção 3.3.2). Todas as incubações foram 

realizadas simultaneamente.  

 

3.3.7 Saturação do substrato 

A fim de se estabelecer a curva de saturação para incorporação de 14C-leucina uma 

atividade constante de 14C-leucina (atividade específica 324mCi/mmol, Perkin Elmer) foi 

adicionada a concentrações crescentes de L-leucina (Sigma) não marcada (BUESING E 

GESSNER, 2003). As concentrações finais das amostras foram: 5µM, 25µM, 50µM, 100µM, 

200µM, 300µM e 600µM. Foram utilizadas de 2 a 5 réplicas e 1 controle para cada 

concentração. A curva de saturação foi realizada através da equação de Michaelis-Menten no 

programa GraphPad Prism 5.0. 
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3.3.8 Diluição do Isótopo 

Através dos valores provenientes da cinética de saturação do substrato obtidos pela 

equação de Michaelis-Menten pode-se calcular a diluição do isótopo:   

Diluição do Isótopo = Vmáx/Vmed  

Vmáx é a velocidade máxima teórica da reação obtida na concentração da saturação do 

substrato; Vmed é a velocidade medida na concentração de saturação do substrato.  

Os valores de Vmáx e Vmed forma obtidos pelo programa GraphPad Prism 5.0. 

 

3.3.9 Linearidade da incorporação 

A fim de se estabelecer o tempo máximo de incubação no qual a incorporação de 14C-

leucina é linear, as incubações foram realizadas durante os seguintes intervalos de tempo: 1 h, 

2h e 4h nas concentrações e com número de répicas citados na seção 3.3.7. A regressão linear 

foi feita no programa GraphPad Prism 5.0. 

 

3.3.10 Testes estatísticos  

Mesmo após transformação, os dados de cada variável estudada não apresentaram 

parametricidade, normalidade significativa pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (p<0,05) e 

desvios-padrões com diferença não-significativa pelo teste de Bartlett (p>0,05). Dessa forma, 

foram usados os testes Mann-Whitney para análise de duas variáveis e Kruskal-Wallis para 

análise de mais variáveis seguido do pós teste de Dunn (ZAR, 1999).  
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3.4 Resultados  

3.4.1 Influência da homogeneização seguida de centrifugação na abundância 

bacteriana 

A contagem de colônias apresentou os seguintes resultados: Após etapa 1 de agitação 

manual do sedimento: 7,22x 106UFC/g. Após etapa 2 de agitação em agitador orbital por 15 

minutos a 200rpm: 1,07 x 107UFC/g. Após etapa 3 de centrifugação a 1000g por 10 minutos: 

3,07x 106UFC/g. O número total de colônias bacterianas foi 50% maior após agitação em 

agitador orbital e caiu mais que a metade em relação ao número inicial de colônias após 

centrifugação (figura 4). 

 

Figura 4: Plaqueamento em meio LB ágar. Da esquerda para direita: colônias após etapa de agitação manual, 

após etapa de agitação em agitador orbital e após etapa de centrifugação a baixa velocidade. 

 

 

3.4.2 Centrifugação vs decantação das amostras 

As amostras decantadas apresentaram maior coeficiente de variação entre réplicas 

(coeficiente de variação (CV) = 50%) do que aquelas que foram centrifugadas (1000g por 

10min) CV= 30%. 

 

3.4.3 Avaliação da eficiência do uso de detergentes não iônico (Triton X-100) e 

aniônico (SDS), pérolas de vidro e de NaOH (1M) na etapa de extração proteica 

Os tratamentos com Triton X-100, pérolas de vidro e SDS+pérolas de vidro 

apresentaram resultados significativamente menores do que os demais (p<0,05). Os resultados 

obtidos pela adição dos detergentes e pérolas de vidro não apresentaram aumento na eficiência 

de extração proteica. Os resultados obtidos pelo método III (apenas com adição de NaOH 1M) 

foram os mais altos (figura 5). 
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Figura 5: Comparação da eficiência do uso de detergentes, pérolas de vidro e NaOH na etapa de extração do 

método III. As barras horizontais representam a mediana e as verticais o intervalo de interquartil de 25% e 75%. 

Mesmas letras indicam diferenças não significativas (teste de Kruskal-Wallis seguido do pós teste de Dunn; 

p<0,05) 

3.4.4 Comparação da eficiência dos métodos I, II e III 

Os métodos I e III apresentaram diferenças significativas entre os resultados para 

produção de carbono bacteriano (p<0,05) (figura 6).   

 

Figura 6: Comparação da eficiência dos métodos I, II e III. As barras horizontais representam a mediana e as 

verticais o intervalo de interquartil de 25% e75%. Mesmas letras indicam diferenças não significativas (teste de 

Kruskal-Wallis seguido do pós teste de Dunn; p<0,05) 
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3.4.5 Saturação do substrato 

Através da curva de saturação verificou-se que a saturação do substrato foi atingida na 

concentração de 200µM. Deste modo essa foi a concentração utilizada para os demais 

experimentos (figura 7).  

 

Figura 7: Curva de saturação de 14C-leucina para o sedimento do manguezal de Coroa Grande. Os pontos 

representam a média das réplicas e as linhas verticais o desvio padrão. A linha pontilhada representa a 
velocidade máxima teórica da reação (Vmax). 

 

 

3.4.6 Diluição do isótopo  

A diluição isotópica calculada com base nos valores obtidos pela equação de Michaelis-

Menten foi de 1,3 para a concentração de saturação (quadro 1).  

 

Quadro 1:  Valores da cinética de incorporação de 14C-leucina na concentração de saturação do substrato de 

acordo com a equação de Michaelis-Menten 

Concentração de Leucina Vmáximo Vmedido Diluição do Isótopo 

5-600µM 1,05 0,78 1,3 

 

 

3.4.7 Linearidade da incorporação 

A incorporação de 14C -leucina foi linear até o tempo de incubação de 2h para as 

concentrações testadas, portanto foi o tempo estipulado para os demais experimentos. Apenas 

o gráfico para a concentração de saturação do substrato (200µM) é apresentado (figura 8). 
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Figura 8: Linearidade da incorporação de 14C- leucina nos tempos de 1 h, 2 h e 4 h na concentração de 200µM. 
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3.5 Discussão 

 Nossos resultados evidenciaram que os parâmetros metodológicos de incubação-

extração podem se refletir em estimativas diferentes da produção bacteriana. Vários outros 

trabalhos na literatura já salientaram a necessidade de determinação de parâmetros básicos da 

técnica (ex. saturação do substrato) e da adequação do método empregado (ex. banho em utra-

som, agitação, extração alcalina) à matriz utilizada para comparação dos dados de produção 

bacteriana (BUESING E GESSNER, 2002; GILLIES et al., 2006).  

Inicialmente avaliamos a metodologia de incubação proposta por Baath et al., (2001). 

Investigamos os efeitos da agitação seguida de centrifugação na abundância bacteriana. 

Observamos que, após agitação a 200rpm, a abundância de bactérias em suspensão apresentou 

aumento de 50% em relação às amostras homogenizadas manualmente. Da mesma forma, após 

centrifugação a baixa velocidade, a abundância bacteriana foi reduzida a menos da metade. Ao 

compararmos amostras decantadas e centrifugadas também observamos maior variação 

(amplitude) nos resultados em amostras decantadas do que em amostras submetidas a 

centrifugação. dos Santos-Furtado e Casper, (2000) ressaltaram que a centrifugação, mesmo a 

baixa velocidade, pode afetar tanto a abundância bacteriana quanto o tipo de microorganismo 

presente no sobrenadante; bem como, a percentagem de células bacterianas extraídas pode 

variar dependendo do tipo de solo (BAKKEN, 1985). Sedimentos de manguezais são ambientes 

altamente heterogêneos. As comunidades microbianas são estruturadas em função de 

complexas interações biológicas e físico-químicas (DALEO E IRIBARNE, 2009; 

KRISTENSEN et al., 2008). O rompimento de consórcios naturais e alteração das condições 

do ambiente, i.e. oxigenação, por processos mecânicos durante a manipulação da amostra - 

agitação, vibração, peneiramento, filtração - são considerados causas de interferência 

(BONAGLIA et al., 2013; THOLOSAN et al., 1999). 

A segunda etapa da metodologia, a extração, consiste na separação das proteínas de 

interesse (marcadas) de qualquer outro substrato (ex. partículas do sedimento) e do 

radionuclídeo não incorporado presente na amostra. Comparamos a técnica de filtração vs 

centrifugação no que diz respeito à facilidade do processamento: número de amostras, custo do 

material (ex.filtro) e tempo dispendido. A filtração se mostrou bem mais laboriosa e dispendiosa 

do que a centrifugação, dificultando seu uso para o processamento de um grande número de 

amostras.  

Em vista dos resultados, propusemos uma adaptação metodológica unindo a incubação 

proposta por Fischer e Pusch, (1999) e a extração proposta por Baath et al., (2001). Uma 

adaptação semelhante já foi proposta por Guimarães et al., (2011). Ao compararmos as três 
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metodologias, encontramos diferença significativa entre a produção bacteriana obtida através 

do método de Fischer e Pusch, (1999) e a adaptação da técnica por nós utilizada. Um aspecto 

frequente quando se avalia a produção bacteriana em sedimentos é a adsorção abiótica do 

radionuclídeo que pode ser observada pela alta atividade dos controles. Embora nos testes 

utilizando a metodologia de Fischer e Pusch, (1999) não tenham sido observados controles com 

atividade elevada, estes se apresentaram relativamente mais altos do que nas outras duas 

técnicas. Esses autores também não utilizam NaOH na etapa de extração, o que pode ter 

contribuido para redução da eficiência observada. Como ressaltado por Baath et al., (2001), a 

adição de NaOH em banho quente aumenta, em média, 50%, a eficiência da extração 

diminuindo a adsorção abiótica (BUESING E GESSENER, 2003). Já a metodologia de Baath 

et al., (2001) apresentou variação de 1 ordem de grandeza entre amostras, podendo ser resultado 

de variações naturais de atividade no sedimento ou provocadas pelo processamento das 

amostras, acima discutido. Sendo assim, a adaptação da técnica se mostrou adequada, em vista 

da baixa variabilidade e da elevada eficiência, para avaliação da produção bacteriana em 

manguezais.  

A fim de aumentar a eficiência da metodologia adaptada, realizamos vários testes 

acrescentando agentes de lise na etapa de extração (detergentes e/ou pérolas de vidro) e 

avaliando a eficiência da extração alcalina apenas com adição de NaOH. Houve uma redução 

na recuperação de proteínas marcadas com a adição de detergentes e/ou perólas de vidro. A 

adição das pérolas de vidro no início da etapa de extração pode ter levado a eventuais perdas 

proteicas devido a adsorção das proteínas às pérolas de vidro (BAJPAI E DENGRE, 1999) 

Com relação aos detergentes, a ausência de agentes quelantes como EDTA, na etapa de 

extração alcalina, como utilizadas por vários autores (BUESING E GESSENER, 2003; 

BUESING E MARXEN, 2005; FISHER E PUSCH, 1999) pode ter levado ao aumento da 

adsorção entre as proteínas e a matriz, reduzindo sua solubilidade. A porção hidrofóbica dos 

detergentes pode ter interagido com os resíduos hidrofóbicos das proteínas e a porção polar dos 

detergentes pode ter se complexado a íons presentes na matriz, sobretudo a íons divalentes 

como Fe+2, induzindo a precipitação proteica (como já observado por FISHER E PUSCH, 

1999). Já a eficiência da extração alcalina apenas com a adição de NaOH 1M, como proposta 

por Baath et al., (2001), foi comprovada. Sendo assim, como os agentes de lise não aumentaram 

a eficiência do método estes não foram incorporados ao protocolo; já a extração alcalina com 

NaOH 1M foi mantida. 

Com a metodologia estabelecida, definimos a concentração do substrato (200µM), a 

diluição do isótopo (1,3) e o tempo (2h) a ser utilizado visando a otimização dos resultados.  
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Muitas vezes esses parâmetros básicos são negligenciados. Concentrações abaixo da saturação 

do substrato subestimam a produção bacteriana e muito acima podem estimular a atividade 

bacteriana e a atividade de fungos (TUOMINEN, 1995). Segundo Tholosan et al., (1999), as 

concentrações naturais de leucina encontrada nos sedimentos variam em torno de 50µm a 

300µM. Deste modo, em sedimentos, concentrações de leucina na faixa micromolar são 

necessárias para atingir a saturação do substrato; já em ambientes aquáticos a saturação é 

atingida em concentrações mais baixas, na faixa do nanomolar (BASTVIKEN E TRANVIK, 

2001; BUESING E GESSNER, 2003). Isso pode ser atribuido ao fato de que nos sedimentos é 

comum a retenção de substratos orgânicos nos agregados da matriz, aumentando a concentração 

e disponibilidade de matéria orgânica e nutrientes no ambiente (FISCHER E PUSCH, 1999). 

Nossos resultados apontam um valor de saturação do substrato de 200µM. Nos trabalhos 

metodológicos a concentração de leucina mais utilizada em sedimentos é de 50µM (BUESING 

E GESSNER, 2003; BUESING E MARXSEN, 2005; FISCHER E PUSCH, 1999; MARXSEN, 

1996). Porém esses valores variam muito na literatura (ALONGI, 1991; SANTORO et al., 

2013; TUOMINEN, 1995), fato que pode estar relacionado a diferenças na estrutura da 

comunidade bacteriana bem como a adaptações fisiológicas à variação da disponibilidade de 

nutrientes (JORGENSEN, 1992) 

A diluição do isótopo representa a relação entre a incorporação do precursor marcado e 

o pool natural de leucina (exógeno ou intracelular) (BAATH at al., 2001). Para que as taxas de 

incorporação de 14C-leucina sejam constantes é preciso que a influência do pool natural seja 

minimizada. Para isso é necessária a adição de concentrações altas de leucina às amostras 

(MIRANDA, 2005), suficientes para reprimir a biosíntese de leucina pelas bactérias bem como 

a incorporação de leucina exógena presente no ambiente (COELHO-SOUZA et al., 2012). 

Além disso, é necessário se levar em conta a diluição do isótopo para o cálculo da produção de 

carbono bacteriano. Muitas vezes, ao invés de se calcular a diluição, são usados valores 

disponíveis na literatura (JORGENSEN, 1992). Simon e Azam, (1989) sugerem desconsiderar 

a diluição do isótopo quando esta não foi avaliada, o que poderia, consequentemente, 

subestimar a produção bacteriana (CHRZANOWSKI, 1988). A não avaliação da diluição do 

isótopo influencia diretamente a precisão dos dados de produção bacteriana, dificultando a 

comparação de resultados na literatura. Fischer e Pusch, (1999), avaliando amostras de 

sedimento de rio, obtiveram valores de diluição do isótopo entre 1,1 e 1,3; Buesing e Gessner, 

(2003) para sedimento de um lago eutrófico, 1,15. Não foram encontrados trabalhos que 

avaliassem a diluição do isótopo em sedimento de manguezais. Neste trabalho o valor 

encontrado para diluição do isótopo foi de 1,3 e está dentro da faixa observada pelos autores 
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citados. Esse valor também é um indicativo de que o pool de leucina foi em parte suprimido 

(MIRANDA, 2005).  

A linearidade da incorporação de 14C-leucina indica a ausência de alterações no 

metabolismo e na composição da comunidade durante o período de incubação (COELHO-

SOUZA et al., 2012; FERGUSON et al., 1984), uma vez que taxas de incorporação constantes 

garantem que a síntese proteica bacteriana não foi estimulada (BUESING E GESSNER, 2003).  

Assim, são encontrados na literatura, geralmente, tempos curtos de incubação < 5h (CHIN-LEO 

E KIRCHMAN, 1988) estando de acordo com os dados obtidos neste trabalho. Entretanto o 

tempo de incubação pode variar dependendo do sistema com o qual se está trabalhando, desde 

minutos até várias horas (ALONGI, 1991; BUESING E GESSNER, 2003; HAGLUND et al., 

2003; TIBBLES E HARRIS, 1996) e por isso é importante se considerar a avaliação desse 

parâmetro.  

Nesse sentido, avaliações metodológicas demandam tempo e recursos e, muitas vezes, 

sua importância não é reconhecida. Um resultado importante do presente estudo é que a escolha 

do método pode interferir nos dados obtidos e a cinética de incorporação de leucina pode variar 

em diferentes habitats. Do mesmo modo, nós apresentamos parâmetros, como concentração de 

saturação do substrato, diluição do isótopo e linearidade de incorporação, que podem ser usados 

como orientação em futuros estudos em manguezais.  
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4 Capítulo 2: Produção bacteriana em perfis sedimentares 

4.1 Introdução 

Os microrganismos desempenham papel central na ciclagem de vários elementos como 

carbono, enxofre, nitrogênio e mercúrio (ALONGI, 1994). Em muitas ocasiões são os únicos 

agentes biológicos capazes de regenerar as formas dos elementos necessárias para outros 

organismos, particularmente as plantas (DAS et al., 2012; MADIGAN et al., 2004). Dentre eles, 

as bactérias representam o grupo mais abundante e mais importante envolvido na transformação 

da matéria orgânica na biosfera. As bactérias heterotróficas contribuem para o ciclo do carbono 

de duas formas principais: pela produção de biomassa bacteriana e pela mineralização do 

carbono orgânico (del GIORGIO E COLE, 1998).  

A produção bacteriana (PB) representa o metabolismo assimilatório do carbono em 

biomassa celular, resultando tanto no aumento da massa celular quanto na divisão celular e 

produção de novos indivíduos. A respiração bacteriana (RB), por sua vez, representa a 

degradação final no metabolismo celular, processo que libera energia para as atividades vitais 

celulares. Nesse sentido, a relação entre PB e RB pode fornecer uma idéa da eficiência do uso 

do carbono pela comunidade bacteriana, sendo conhecida como eficiência do crescimento 

bacteriano (ECB) (del GIORGIO et al., 2006). A alocação do carbono para produção bacteriana 

ou para respiração é variável e dependente de fatores como qualidade da MO e disponibilidade 

de nutrientes (BLAGODATSKAYA et al., 2014). 

Condições anaeróbias predominam em sedimentos de manguezais (VARON‐LOPEZ et 

al., 2014). A alta taxa de consumo do O2 combinado com sua baixa solubilidade em água limita 

a penetração do oxigênio nos sedimentos a apenas alguns milímentros de profundidade 

(KRISTENSEN, 2000). Quando o oxigênio está presente, ele é o aceptor de elétrons 

energeticamente mais favorável para a respiração microbiana (MARIETOU et al., 2009).  Na 

ausência de oxigênio outros aceptores são utilizados: nitrato, manganês, ferro, sulfato e CO2, 

de acordo com o ganho energético relacionado com os processos de oxi-redução, deste modo, 

estabelecendo um zoneamento redox vertical (GLUD, 2008). Entretanto, para sedimentos 

bioturbados, como os de manguezais, o conceito vertical de sucessão redox tem pouca 

associação com a realidade (KRISTENSEN E HOLMER, 2001). A presença de raízes, 

atividade da macrofauna e constante realocação do sedimento injetam oxigênio e outros 

aceptores de elétrons no sedimento, criando, assim, um mosaico de zonas redox. 

A sulfato-redução é apontada como o processo dominante na decomposição da MO em 

sedimentos marinhos (JORGENSEN, 1982; KUMAR E RAMANATHAN, 2014; MUYZER E 

STAMS, 2008), devido à limitada penetração do oxigênio no sedimento e à alta concentração 
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de sulfato na água do mar (HOLMER E HASLER-SHEETAL, 2014). A sulfato-redução pode 

ser assimilatória ou dissimilatória. Na via assimilatória as bactérias sulfato-redutoras 

incorporam o enxofre em biomassa. Na via dissimilatória, as BSR utilizam o sulfato para 

oxidação da MO, liberando sulfeto de hidrogênio. O sulfeto liberado (H2S, HS- e S-2) pode se 

associar a metais e precipitar (ex. na forma de pirita: FeS2) ou, se não complexado, acumular 

na água intersticial. Todas as formas (H2S, HS- e S-2) parecem ser igualmente tóxicas 

(ARMSTRONG E ARMSTRONG, 2005) e, em altas concentrações, podem afetar os 

microrganismos presentes no sedimento (HOLMER E HASLER-SHEETAL, 2014; LAMERS 

et al., 2013). Bactérias sulfato-redutoras são um grupo diverso de procariotos, tendo 

representantes tanto no domínio Archaea quanto Bacteria, entretanto, por convenção, a 

denominação bactéria sulfato-redutora é utilizado para designação geral do grupo por muitos 

autores (MUYZER E STAMS, 2008) e será adotado também aqui. 

Por apresentarem condições anóxicas e altas temperaturas, os sedimentos de manguezais 

representam importantes fontes de metano para a atmosfera (KUMAR E RAMANATHAN, 

2014). A metanogênese representa o último estágio da degradação anaeróbica da matéria 

orgânica (BRODT et al., 2014; LAANBROEK, 2010). É realizada por um grupo de 

microrganismos do domínio Archaea, anaeróbios estritos, que são divididos em três grupos 

metabólicos de acordo com o substrato por eles utilizado:  hidrogenotróficos, metilotróficos e 

acetotróficos (LAZAR et al., 2011).  Os metanogênicos hidrogenotróficos utilizam substratos 

do tipo CO2, que são reduzidos a metano, utilizando o H2 como doador de eletrons – essa via 

não será abordada no trabalho. Os metilotróficos convertem substratos orgânicos contendo o 

grupo metil, como metanol, em CH4. Os acetotróficos convertem os substratos orgânicos, como 

acetato, em CH4 (LAZAR et al., 2011).  Os metanogênicos, por serem anaeróbios estritos e 

utilizarem uma gama limitada de substratos para o metabolismo energético, se encontram quase 

sempre associados a outros grupos de microrganismos, seja por sintrofia, seja por competição 

(RITCHIE et al., 1997). As metanogênicas e as sulfato-redutoras competem por substratos 

como o acetato. Estas podem inibir a atividade das metanogênicas devido à sua maior afinidade 

pelo substrato, sobretudo em ambientes onde matéria orgânica e nutrientes são limitados 

(KUMAR, E RAMANATHAN, 2014; HOLMER E STORKHOLM, 2001, OREMLAND et 

al., 1982). 

Dentre os eucariotos presentes em sedimentos marinhos, os fungos representam o 

principal grupo envolvido na decomposição da MO (EDGCOMB et al., 2011). Estes também 

se destacam em manguezais pela variedade de espécies encontradas envolvidas na 

decomposição de material vegetal, como lignina e celulose (HOLGUIN et al., 2001). Nesse 
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ambiente, grande parte dos trabalhos tem seu enfoque direcionado a fungos que colonizam 

partes vegetais (ex. troncos, pneumatóforos) e na participação destes na decomposição de 

serapilheira, com menos enfoque dado ao sedimento, especialmente às camadas mais profundas 

e menos oxigenadas (ARFI et al., 2012). Os fungos podem ser encontrados tanto em ambientes 

óxicos como anóxicos (JEBARAJ et al., 2010) e sua colonização está relacionada a fatores 

como umidade, disponibilidade de matéria orgânica e aeração do sedimento (GHIZELINI et 

al., 2012; GUPTA, 2004;  SHARMA, 2001). Apesar da literatura sobre fungos em sedimentos 

de manguezais estar crescendo, a maioria dos trabalhos tem avaliado sua diversidade, utilizando 

técnicas moleculares, sendo a participação dos fungos nos ciclos biogeoquímicos nesse 

ambiente ainda pouco conhecida (HOLGUIN et al., 2001).   

As condições redutoras e a sedimentação favorecem a retenção de contaminantes como 

os metais pesados nos manguezais (BODIN et al., 2012; DEFEW et al., 2005; MACHADO et 

al., 2014). Estes podem se associar a argilas e aos sulfetos, sendo indisponibilizados para a 

cadeia trófica (DU LAING et al., 2009; POMPEO et al., 2013). Os sulfetos representam um 

dos principais sítios de complexação de metais, sobretudo em sedimentos anóxicos (POMPEO 

et al., 2013). Entretanto a oxidação de sulfetos permite a remobilização e biodisponibilidade 

dos metais (DEFEW et al., 2005). A concentração de metais nos sedimentos geralmente excede 

a da coluna d’água  por 3-5 ordens de grandeza, sendo assim, mesmo a remobilização de uma 

pequena fração de metais no sedimento tem uma importância considerável à bioacumulação e 

biomagnificação  dos contaminantes na cadeia trófica (DEFEW et al., 2005). Neste sentido, os 

manguezais além de locais de acúmulo podem representar fontes potenciais desses poluentes 

(HARBISON, 1986; SUZUKI et al., 2013).  Os metais pesados estão entre os mais críticos 

poluentes ambientais, devido à sua toxicidade, persistência e bioacumulação (DEFEW et al., 

2005). O mercúrio tem posição de destaque, sendo considerado uma das seis substâncias 

químicas mais perigosas do mundo (BHATTACHARYA et al., 2014). Sua forma orgânica, o 

metilmercúrio (CH3Hg), é a mais tóxica (BAYA et al., 2014) e pode bioacumular e 

biomagnificar na cadeia trófica (MIRANDA et al., 2007b), até mesmo se presente em 

concentrações traço no sedimento (WU et al., 2011), representando risco à saúde humana. 
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4.2 Objetivos: 

Objetivo Geral: 

Avaliação da produção bacteriana ao longo do perfil sedimentar raso (profundidade até 

20-50cm) em 3 tipos fisiograficos de manguezais (bacia, franja e ribeirinho) localizados na baía 

de Guanabara e Sepetiba 

 

Objetivos Específicos: 

 

1- Avaliação dos principais grupos envolvidos: procariotos, eucariotos; bactérias 

sulfato-redutoras e metanogênicas 

2-  Caracterização físico–química do sedimento: pH, Eh, salinidade, temperatura, 

teor de MO e granulometria 

 3- Avaliação da assimilação vs respiração de 14C-leucina ao longo do perfil 

sedimentar  

4-  Determinação da eficiência do crescimento bacteriano nos diferentes locais de 

amostragem 

5-  Determinação da distribuição do mercúrio total (THg) no sedimento de 

superfície (≤ 4cm) e mais profundo (≥20 cm) 
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4.2 Materiais e métodos 

4.2.1Amostragens  

As amostragens foram realizadas ao longo de um transecto de 70 metros no manguezal 

de Coroa Grande no período de maré baixa. O sedimento foi coletado em tubos de acrílico (5cm 

de diâmetro, 60cm de altura) de modo que a estrutura do sedimento encontrada em campo fosse 

preservada ao máximo. 

 Foram feitos 4 pontos de amostragem desde a linha de maré mais baixa até a região 

interna do manguezal, a saber: ponto 0 região interna do manguezal, caracterizada pelo bosque 

tipo bacia (dominado por Avicennia); ponto 1 região do bosque tipo franja (figura 9); pontos 2 

e 3 região de planície de maré, sendo o 2 na região central do mesolitoral e o 1 na região mais 

próxima ao limite da maré baixa (início do infralitoral) (figura 10). A distância entre os pontos 

foi medida com o auxilio de uma trinchadeira de 1,30m de comprimento. O relevo do terreno, 

na região entre os bosques de bacia e franja, foi medido com o auxilio de um nível amarrado a 

uma ripa de madeira de 1,80m de comprimento. Imediatamente após a coleta os tubos foram 

fechados com rolhas de espuma no topo e base e foram transportados para o laboratório em 

posição vertical.  

 

 
 

Figura 9: Manguezal de Coroa Grande. (A) planicie de maré e bosque tipo franja e (B) bosque de bacia 
(dominado por Avicennia) 
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Figura 10: Representação do local de coleta no manguezal de Coroa Grande. Esquema sem escala. 

 

 

No manguezal do Jequiá ao longo de um transecto de 4 metros foram escolhidos 2 

pontos de coleta:  ponto 1 na região do bosque tipo ribeirinho e ponto 2 próximo ao limite de 

maré baixa (figura 11). A distância entre os pontos foi medida com o auxilio de uma trinchadeira 

de 1,30m de comprimento. O relevo do terreno, na região de limite de maré (leito do rio), foi 

medido com o auxilio de um nível amarrado a uma ripa de madeira de 1,80m de comprimento 

(figura 12). Imediatamente após a coleta os testemunhos foram fechados com rolhas de espuma 

no topo e base e foram transportados para o laboratório em posição vertical.  

 

 

 
 

Figura 11: Representação do local de coleta no manguezal do Jequiá. Esquema sem escala. 
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Figura 12:(A) Manguezal do Jequiá (B) Nível amarrado a ripa de madeira usado para medir o desnível do terreno 

  

No laboratório o sedimento foi retirado dos tubos e seccionado em intervalos de 0,5cm 

no 1º centímetro; a cada 1cm nos primeiros 20cm e a cada 10cm subsequentemente até o final 

do testemunho. Foi também analisado o sedimento superficial de cada testemunho sendo este 

obtido pela raspagem do sedimento de superfície (± 1mm). 

A profundidade do sedimento coletado variou em cada ponto de amostragem. Em Coroa 

Grande nos pontos 0 e 1 foram coletados testemunhos de 20cm de profundidade; no ponto 2 de 

50cm e no ponto 3 de 40cm. No Jequiá o sedimento coletado foi de 30cm de profundidade em 

ambos os pontos. 

 

4.2.2Temperatura, salinidade, pH, potencial redox 

A temperatura (ºC) superficial do sedimento foi obtida em campo com o auxílio de um 

termômetro digital (Salvterm 1200k) nos 4 pontos de coleta ao longo do transecto de Coroa 

Grande e nos 2 pontos de coleta do Jequiá. 

A salinidade (ppt) foi medida em laboratório com uma sonda multiparâmetro (YSI Pro 

30) após coleta do sedimento nos mesmos 4 pontos do transecto e 2 pontos do Jequiá. No 

laboratório as amostras foram centrifugadas em tubo Falcon e a salinidade foi medida na água 

intersticial.  

Os parâmetros físico-químicos pH e potencial redox (mV) foram determinados em 

laboratório algumas horas após a coleta com auxilio de um medidor portátil digital (Lutron PH-

206). As medidas foram feitas para cada um dos 4 pontos coletados no manguezal de Coroa 

Grande nas profundidades de 1 a 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 30cm, 40cm e 50cm. No manguezal 

do Jequiá as leituras foram realizadas a cada centímetro até os primeiros 20cm e na 

profundidade de 30cm. Serão considerados sedimentos óxicos aqueles com Eh > 300 mV, 

subóxicos 100 < Eh <300 mV e anóxicos Eh < 100 mV (MEYER-REIL, 1987). O pH do 
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sedimento foi analisado segundo metodologia descrita em YANG et al. (2013): o sedimento foi 

centrifugado por 10 min e o pH medido na água intersticial. As medidas foram feitas para cada 

um dos 4 pontos coletados no manguezal de Coroa Grande, nas profundidades 1 a 5cm, 10cm, 

15cm, 20cm, 30cm, 40cm e 50cm e dos 2 pontos coletados no manguezal do Jequiá, nas 

profundidades de 1 a 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 30cm.  

 

4.2.3 Produção bacteriana e uso de inibidores  

Para a avaliação da produção bacteriana no sedimento dos manguezais de Coroa Grande 

e do Jequiá as amostras foram analisadas utilizando-se a metodologia descrita para incubação 

com 14C-leucina, ver 3.3.2 (método III).  

Os inibidores metabólicos foram adicionados às amostras 2h antes do inicio da 

incubação (COELHO-SOUZA et al., 2012). Foram adicionados: inibidor procariótico – 

cloranfenicol (cf. 0,2mM, Sigma) (HAMELIN et al., 2011); eucariótico – cicloeximida (cf: 

71µM, Sigma) (COELHO-SOUZA et al., 2012) combinação de inibidores – estreptomicina 

(cf: 86µM, Sigma) + penicilina (cf. 150µM, Sigma) (TROTTET et al., 2011). Estes inibidores 

interferem na síntese proteica celular (BUESING E GESSNER, 2003). Foram adicionados 

também inibidores específicos de bactérias sulfato-redutoras – molibdato de sódio (cf. 

20mM, Sigma) (COELHO-SOUZA et al., 2012; HAMELIN et al., 2011) e de metanogênicas 

(ácido 2-bromoetano sulfônico- BESA cf. 5mM, Sigma) (HAMELIN et al., 2011). Estes 

inibidores causam alterações no metabolismo energético (COMPEAU E BARTHA, 1985; 

FLEMING et al., 2006) e inibem a atividade da coenzima M (HAMELIN et al., 2011) 

respectivamente. 

As amostras foram feitas em triplicata ou duplicata conforme descrito no quadro 2. As 

amostragens foram realizadas para cada testemunho coletado em ambos os manguezais. O 

número total de amostras processadas no manguezal de Coroa Grande foi de 1.120 e no Jequiá 

de 554. 
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Quadro 2: Discriminação do número de controles e amostras processados para cada testemunho coletado nos 

manguezais de Coroa Grande e do Jequiá. E+P: estreptomicina e penicilina.  

  

Profundidade 

Controles Amostras 

Sem 

inibidores 

Com 

inibidores 
Sem 

inibidores 

Com inibidores 

Cloranfenicol BESA Molibdato E+P Cicloeximida 

0cm 

(superficial) 

n=1 n=1 n =3 n=2 n=2 n=2 n=2 n=2 

1cm 

     

0.5cm   n=2 n=2 n=2 n=2 n=2 n=2 

0.5cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

2 cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

3cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

4cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

5cm n=1 n=1 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

6cm    n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

7cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

8cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

9cm           n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

10cm n =1  n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

11cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

12cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

13cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

14cm     n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

15cm n=1 n=1 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

16cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

17cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

18cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

19cm    n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

20cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

30cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

40cm   n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

50cm    n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 n =2 

 

 

4.2.4 Respiração de 14C-leucina  

Paralelamente às medidas de PB foram realizadas medidas de mineralização do carbono 

através do trapeamento do 14CO2 em soda (NaOH) 1M. Para isso foram colocados frascos 

coletores contendo soda 1M dentro de Erlenmeyers de 25ml com tampa de rosca contendo 0,5g 

de sedimento, 1,5ml de água do local e 30µl de 14C-leucina 200µM (8nCi, atividade específica 

324mCi/mmol, Perkin Elmer). Após 24h de incubação (tempo de saturação do 14CO2 no NaOH) 

a soda foi transferida para vials contendo líquido de cintilação (Optiphase HiSafe 3). As 

amostras foram mantidas por 24h no escuro, a fim de se evitar quimioluminescência e então a 
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radioatividade foi quantificada por cintilação líquida (Tricarb 2800 Perkin Elmer). Foi feito 1 

controle para as profundidades 0, 5, 10, 15, 20, 30cm em ambos os manguezais e 40 e 50cm em 

Coroa Grande. As amostragens foram feitas em duplicata, em Coroa Grande nas profundidades: 

0 a 5, 10, 15, 20, 30, 40 e 50cm e no Jequiá nas profundidades: 0 a 20 e 30cm. A percentagem 

de respiração foi calculada segundo del Giorgio et al., (2011), %Resp = RB/ (RB + PB). 

 

4.2.5 Eficiência do crescimento bacteriano (ECB) 

A Eficiência do Crescimento Bacteriano (ECB) foi calculada para cada um dos 4 pontos 

coletados no manguezal de Coroa Grande e nos 2 pontos do Jequiá segundo a equação proposta 

por del Giorgio e Cole (1998), ECB = (0,037 + 0,65 PB) / (1,8 + PB). 

 

4.2.6 Distribuição granulométrica 

A distribuição granulométrica do sedimento foi obtida através do processo de 

peneiramento e difração a laser.  Para tal o sedimento foi seco em estufa por 24h, pesado, 

passado pela peneira de abertura 2mm e, em seguida, pela peneira de abertura 1mm. O material 

retido nas peneiras, correspondente à fração pedregulho e areia grossa, respectivamente, foi 

pesado e descartado. A fração restante do sedimento Ø < 1mm foi então analisada no 

granulômetro a laser modelo Mastersizer 2000 (Malvern) (0.02µm - 2mm). Em Coroa Grande 

as profundidades analisadas foram ponto 0: 1,3,5,7, 15, 20cm; ponto 1: 1, 3,5,7, 15, 20cm; 

ponto 2: 1,3,5,7, 15, 20cm e ponto 3: 1,3,5,7, 15, 20cm. No Jequiá ponto 1: 3,5,7, 15, 20 e 

ponto 2: 3,5,7, 15, 20cm. A classificação do sedimento foi realizada utilizando-se a escala de 

Udden-Wentworth (1922) (BLOTT E PYE, 2001) para tamanho dos grãos conforme a figura 

13. As texturas areia grossa e muito grossa foram agrupadas como areia grossa, areia fina e 

muito fina como areia fina. Os gráficos foram feitos no Microsoft Excel versão 2013.  
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Figura 13: Classificação segundo Udden-Wentworth (1922) para o tamanho dos grãos. As figuras à direita estão 

a título de ilustração e serão adotadas nos gráficos de perfil granulométrico a fim de facilitar a visualização.  

 

 

4.2.7 Teor de matéria orgânica no sedimento (% MO) 

O teor de matéria orgânica foi determinado pelo método de combustão em mufla a 

400ºC por 24h (LYNN et al., 1974). As amostras foram previamente secas em estufa (110ºC 

por 24h), maceradas, pesadas e calcinadas em forno mufla. A diferença entre o peso inicial do 

sedimento (após secagem em estufa) e após calcinação foi obtida conforme a expressão: % MO 

= [(Massa inicial – massa após calcinação)/ Massa inicial ] x 100    

As determinações do teor de matéria orgânica foram feitas em duplicata (triplicata 

quando assinaladas por *) em Coroa Grande para o ponto 3 nas profundidades: 0, 1*-10, 15*, 

20*, 30, 40 cm; ponto 2: 0, 1*-10,12*,15*, 20, 30, 40, 50 cm ponto 1: 0, 1*-5, 10*, 20 cm; 

ponto 0: 0,1*, 5, 10, 17*, 20 cm. No Jequiá ponto 2: 0,1*-10, 12*, 15, 17*, 20, 30 cm, ponto 1: 

0, 1*-4*-8, 10*, 11*-13, 15, 20, 30 cm. 

 

4.2.8 Mercúrio total no sedimento  

Foi separado sedimento superficial (≤ 4 cm) e profundo (≥ 20 cm) de cada um dos 

testemunhos coletados para análise das concentrações de THg. 

O sedimento foi passado em peneira de abertura 2mm e 0,63mm, consecutivamente, 

utilizando-se um agitador de peneira (peneirador). Em seguida o sedimento foi seco em estufa 

a 40ºC por 24h.  Após secagem, o sedimento foi macerado e ±0,5 g separado para análise de 

THg. 
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Para quantificação do mercúrio total foi utilizada metodologia segundo Bastos et al., 

(1998). Ao sedimento foram adicionados 1ml de água Mili-Q e 5ml de água régia 

(3HCL:1HNO3) em seguida colocado em banho maria por 5 minutos. Após esfriar foram 

adicionados 6ml de KMnO4 5% e novamente levado ao banho maria por 5min. Após 24h foi 

adicionado 12% NH4OCl. As amostras foram filtradas em filtro Whaterman 42. O volume foi 

aferido para 14ml. A determinação da concentração de mercúrio total foi realizada através do 

sistema de injeção em fluxo FIMS (Flow Inject Mercury System – Perkin Elmer FIMS 400). A 

precisão da metodologia empregada foi avaliada utilizado-se como referência os materiais 

certificados: Amozols-1 e IAEA 405. Os resultados foram expressos em µg.kg-1 de peso seco. 

 

4.2.9 Testes estatísticos  

Mesmo após transformação, os dados das variáveis estudadas não apresentaram 

paremetricidade, normalidade significativa pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (p<0,05) e 

desvios-padrões com diferença não-significativa pelo teste de Bartlett (p>0,05). Dessa forma, 

foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis, seguido dos pós teste de Dunn (ZAR, 1999).  
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4.3 Resultados  

4.3.1 Perfil de pH no sedimento  

O perfil de pH no sedimento de Coroa Grande e do Jequiá, de modo geral, se manteve 

sem grandes oscilações; com uma média de 7,1 e 6,8 (≥5cm) e 7,4 e 7,0 (≥10cm) 

respectivamente. Em Coroa Grande, na região de bacia os valores de pH foram os menores 

acima de 5cm (média de 6,2) (figura 14).  

   
Figura 14: Perfil vertical de pH (A) manguezal de Coroa Grande (B) manguezal do Jequiá 

 

 

 

4.3.2 Perfil de Eh no sedimento  

Nos manguezais de Coroa Grande e do Jequiá o sedimento se mostrou anóxico ao 

longo de todo o perfil. No manguezal do Jequiá, na planície de maré, entre a profundidade 11 

e 16cm o potencial redox aumentou, atingindo valores próximos ao sub-óxicos (figura 15). 
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Figura 15: Perfil vertical do potencial redox (A) no manguezal de Coroa Grande (B) no manguezal do Jequiá 

 

4.3.3 Salinidade e temperatura do sedimento 

Observou-se variação crescente de salinidade ao longo do transecto de Coroa Grande 

do infralitoral até o bosque de bacia (32,0 – 34,7 respectivamente). A temperatura do sedimento 

variou em 1ºC entre a planície de maré e os bosques de franja e bacia (figura 16). 

No Jequiá a variação de salinidade entre planície de maré e bosque ribeirinho foi 

pequena (0,3ppt). A temperatura se manteve sem variação (figura 17). 

 

 

Figura 16: Variação de salinidade e temperatura ao longo do transecto de Coroa Grande 
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Figura 17: Variação de salinidade e temperatura ao longo do transecto do Jequiá 

 

4.3.4 Produção bacteriana 

Sem inibidores 

Coroa Grande: No manguezal de Coroa Grande a maior PB, de modo geral, foi 

observada no sedimento de superfície (≤0,5cm).  

Ponto 0: apresentou a mais baixa PB: ±1/5 da dos demais pontos na superficie 

(profundidade =0). Perfil com pouca variação na PB.  

Ponto 1:  maior PB foi observada na superficie (2,2µgC.kg.h-1), sendo reduzida a metade 

em 0,5cm de profundidade (1,0µgC.kg.h-1) e novamente a metade em 1,0 cm de profundidade 

(0,5µgC.kg.h-1). Perfil seguiu sem oscilações, apresentando redução gradual na PB até a 

profundidade de 20cm. 

Ponto 2: intensa variação de PB ao longo do perfil.  

Ponto 3: a mais alta PB em Coroa Grande foi observada no sedimento de superficie 

(5µgC.kg.h-1). PB com redução progressiva ao longo do perfil. 

Jequiá: Os perfis de PB nos pontos 1 e 2 mostraram tendências bem diferentes. 

Ponto 1: PB reduzida exceto pelos picos de atividade nas profundidades 4, 9, 11 e 12cm 

(30, 20, 19, 12µgC.kg.h-1 respectivamente).  

Ponto 2: maior PB dentre todos os pontos analisados em ambos os manguezias 

(35µgC.kg.h-1, profundidade = 30cm). Ao contrário do observado nos outros pontos a PB 

aumentou com o aumento da profundidade. 

 Com inibidores 

Inibidor procariótico e combinação de inibidores: Em ambos os manguezais ao se 

utilizar um inibidor procariótico as amostras apresentaram redução nas taxas de incorporação 

de 14C-leucina em média de 97% em Coroa Grande e 95% no Jequiá. Exceto em Coroa Grande 

no ponto 1 (profundidade 0), as amostras apresentaram atividade significativa.  

Inibidor eucariótico: No geral a atividade encontrada em Coroa Grande foi semelhante 

à encontrada nas amostras não-inibidas. Exceto no ponto 1 (profundidade 0) as amostras 

apresentaram atividade bem reduzida, semelhante ao controle. No Jequiá as amostras 
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apresentaram maior percentagem de inibição eucariótica. As percentagens de inibição foram 

11% e 20% em Coroa Grande e no Jequiá respectivamente. 

Inibidores de bactérias metanogênicas e sulfato-redutoras: A percentagem de inibição 

das BSR e metanogênicas foi de de 33% e 24% em Coroa Grande e 29% e 18% no Jequiá. 

Entretando, em algumas profundidades a PB das amostras inibidas se mostrou mais alta do que 

daquelas não-inibidas (figuras 18 e 19). 
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Figura 19: Perfil da PB no manguezal do Jequiá (A) ponto 1: região dos pneumatóforos (B) ponto 2: próximo ao 

leito do rio (C) Média de inibição (em percentagem) para os quatro pontos 

 

 

 

 

4.3.5 Correlação entre a PB dos perfis sedimentares na presença dos inibidores de 

BSR e metanogênicas   

A PB dos perfis sedimentares na presença do inibidor de BSR e de metanogênicas 

apresentou correlação positiva significativa (p<0,05) para Coroa Grande: ponto 0 r²=0,65; 

ponto 1 r²= 0,9; ponto 2 r²=0,8; ponto 3 r²=0,8 e Jequiá: ponto 1 r²=0,85; ponto 2 r²=0,62. 

 

 

 

4.3.6 Perfil de leucina incorporada (assimilação vs respiração) 

A respiração (%) tendeu a aumentar com o aumento da profundidade no manguezal de 

Coroa Grande e a diminuir no Jequiá (figura 20 e 21).  
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Figura 21 (A-B): Percentagem de leucina assimilada e respirada no manguezal do Jequiá. Notar os eixos com 

escalas distintas. 

 

 

4.3.7 Eficiência do crescimento bacteriano (ECB) 

No manguezal de Coroa Grande observou-se aumento gradativo na ECB em direção ao 

infralitoral. O bosque de bacia e o de franja não apresentaram entre si diferença significativa 

com relação a ECB (p>0,05) mas apresentaram com relação ao infralitoral (p<0,05). O 

mesolitoral não apresentou diferença significativa com os demais pontos. 

O manguezal do Jequiá apresentou diferença significativa na ECB entre o bosque 

ribeirinho e a planície de maré. Os maiores valores de ECB foram encontrados na região 

próxima ao infralitoral do manguezal do Jequiá (ECB= 0,6) (figura 22) 
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Figura 22: Eficiência do crescimento bacteriano nos manguezais de Coroa Grande e do Jequiá. As barras 
horizontais representam a mediana e as verticais o intervalo de interquartil de 25% e75%. Mesmas letras indicam 

diferenças não significativas (teste de Kruskal-Wallis seguido do pós teste de Dunn ; p>0.05) 

 

4.3.8 Teor de matéria orgânica (%  MO) 

Os resultados referentes ao teor de MO mostraram diferença espacial no transecto do 

manguezal de Coroa Grande entre o ponto 0 e os demais. O ponto 0 apresentou o maior teor de 

matéria orgânica dentre os pontos coletados. Nos demais pontos - 1, 2 e 3- foram encontrados 

teores similares de MO (±5%, ≤5cm de profundidade); observou-se tendência a diminuição da 

% de MO com o aumento da profundidade.  

No manguezal do Jequiá o ponto 1 apresentou teor de MO constante ao longo do perfil do 

sedimento. No ponto 2 observou-se diminuição da % de MO com o aumento da profundidade 

(figura 23). 
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Figura 23: Distribuição vertical da % de MO no sedimento nos manguezais de (A) Coroa Grande (B) Jequiá 

 

4.3.9 Granulometria 

As frações arenosas foram dominantes em ambos os manguezais, exceto no bosque de 

bacia (ponto 0) do manguezal de Coroa Grande.  

Em Coroa Grande o sedimento coletado na região de planície de maré apresenta, como 

característica granulométrica até 10cm de profundidade, o predomínio de areias finas e da 

fração silte. Nas camadas mais profundas (>10cm), nota-se o aumento da fração grossa. O 

sedimento localizado na zona interna do manguezal, caracterizou-se pelo maior conteúdo silte, 

homogeneamente distribuido ao longo de todo seu perfil, sendo o único ponto a não apresentar 

a fração cascalho (figura 24).  

No manguezal do Jequiá o ponto 1 apresentou a fração cascalho em todo perfil 

analisado: desde a camada superficial até a mais profunda, característica esta encontrada 

também na zona de franja de Coroa Grande para o mesmo ponto (ponto 1). No ponto 2 a fração 

areia grossa foi, na maior parte do perfil, predominante (figura 25). 



60 

 

 

 

Figura 24 Perfis granulométricos do sedimento do Manguezal de Coroa Grande (A) bosque de bacia, (B) franja, 

(C) mesolitoral (D) infralitoral 
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Figura 25: Perfis granulométricos do sedimento do manguezal do Jequiá (A) bosque ribeirinho (B) planície de 

maré 

4.3.10 Distribuição de mercúrio total (THg) no sedimento  

A menor concentração de THg foi encontrada no sedimento de superfície do manguezal 

de bacia de Coroa Grande. De modo geral o sedimento de superfície apresentou maior 

concentração de THg do que o profundo, exceto pelo ponto 0 em Coroa Grande (bacia) e pelo 

ponto 2 no Jequiá. As concentrações de THg foram ± 10 vezes maiores no Jequiá do que em 

Coroa Grande (figuras 26 e 27). 

 

 

 
 

Figura 26: Concentração de mercúrio total no sedimento de superfície (≤4cm) e mais profundo ( ≥20cm) de 

Coroa Grande nos 4 pontos de coleta. Os resultados estão expressos em µg.kg -¹ e representam a média das 

amostragens e o desvio padrão. 
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Figura 27: Concentração de mercúrio total no sedimento de superfície (≤4cm) e mais profundo (≥ 20cm) do 

Jequiá nos 2 pontos de coleta. Os resultados estão expressos em µg.kg -¹ e representam a média das amostragens 

e o desvio padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

4.4 Discussão 

 

Salinidade 

Em Coroa Grande, o sedimento do bosque de bacia apresentou maior salinidade 

intersticial, seguido pelo de franja e de planície de maré. Devido à estagnação da água 

acumulada, a salinidade intersticial do sedimento de um bosque de bacia tipicamente apresenta 

valores maiores do que aqueles encontrados em manguezais de franja ou ribeirinhos 

(CAVALCANTI et al., 2007; CORONADO-MOLINA et al., 2012). O manguezal do Jequiá 

apresenta uma margem estreita de planície de maré e não apresentou variação de salinidade 

entre o bosque ribeirinho e a planície de maré. Foi observada menor salinidade intersticial do 

que em Coroa Grande, refletindo a influência da água doce do rio Jequiá no manguezal. 

 

Eh 

Condições reduzidas predominaram nos sedimentos de manguezais podendo até mesmo 

ocorrer na camada superficial (FERREIRA et al., 2010). Todos os perfis de Eh neste trabalho 

se mostraram reduzidos. No manguezal de Coroa Grande houve pouca variação vertical no 

perfil do Eh, como observado em estudo prévio para mesma região por Correia, (2014). Os 

manguezais, em geral, estão localizados em ambientes de baixa energia, além disso, a 

construção do Porto de Itaguaí assoreou parte da entrada da baía, limitando a intensidade de 

ação da maré. Já no manguezal do Jequiá os valores de Eh chegaram próximos aos subóxicos 

na planície de maré, o que pode ser atribuído à taxa de renovação da água que confere um 

caráter menos redutor ao sedimento. 

 

pH 

O pH em sedimentos de manguezais é muito variável, sendo encontrados pH desde 

ácidos até alcalinos, de 5,8 a 8,5 (ALONGI, 2009). Neste trabalho os valores do pH, em geral, 

se mantiveram em torno de 7,1. O pH do sedimento do manguezal de bacia se mostrou mais 

ácido que os demais (≤5 cm de profundidade) coincidindo com a zona onde a densidade das 

raízes é maior (<10cm) (OTERO E MACIAS, 2002). Uma vez sendo uma zona de baixa 

renovação de água, pode-se atribuir a redução do pH ao acúmulo de ácido carbônico formado, 

sobretudo na rizosfera, pela atividade microbiana, respiração radicular e pela liberação de íons 

H+ pelas raízes. Paralelamente, no infralitoral do Jequiá é observado aumento do pH com 

aumento da PB, uma vez que a renovação de água é grande e o ácido carbônico liberado pela 

atividade microbiana não acumularia no sedimento. 
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Granulometria 

Em Coroa Grande, o manguezal do tipo bacia apresentou predominância da fração silte, 

característica que está relacionada à sua posição, que favorece a sedimentação de finos 

(FERREIRA et al., 2010). A região de franja, apresentando malha de raízes pneumatóforos, 

caracterizou-se como área de retenção e depósito de sedimentos mais grosseiros, como 

cascalho. Esta característica também foi observada na zona de franja do manguezal do Jequiá. 

O sedimento na planície de maré de Coroa Grande apresentou, nas camadas profundas (20cm 

mesolitoral e 30cm infralitoral), mudança acentuada nas características granulométricas, 

podendo estar relacionada ao escoamento de águas subterrâneas drenadas do continente. A 

planície de maré do manguezal do Jequiá apresenta sedimento grosseiro predominante nas 

camadas superficiais, típico de manguezais ribeirinhos (ALONGI, 2009).  

 

Matéria Orgânica  

Com base nos teores de MO encontrados no sedimento de Coroa Grande é clara a 

distinção da região do manguezal de bacia das três demais. O sedimento desta região é 

caracterizado por alto conteúdo de MO (± 20%), semelhante a valores encontrados em estudos 

prévios, 4-30% para solos de floresta de manguezal (LYIMO et al., 2002), demonstrando ser 

esta uma área de acúmulo de grande quantidade de MO. A diferença observada na % MO entre 

o sedimento do bosque de bacia e os demais pode ser explicada pelo regime de inundações 

(ANDREETTA et al., 2014; YANG et al., 2013), granulometria (sedimentos arenosos tendem 

a reter menos MO (MACHIWA, 1998) anoxia e origem do material orgânico, que é 

principalmente vegetal (KRISTENSEN et al., 1994; MARINHO et al., 2012).  

O manguezal do Jequiá apresentou altos teores de MO devido ao constante aporte de 

compostos orgânicos carreada pelo rio Jequiá - que recebe despejo de lixo e esgoto em seu 

entorno- e pelas águas da baía de Guanabara. 

 

Produção bacteriana  

De modo geral, a biomassa e atividade bacteriana diminuem com o aumento da 

profundidade (FEDERLE et al., 1986; HAGLUND et al., 2003) devido à redução na qualidade 

da MO (EILERS et al., 2012; FABIANO E DONAVARO, 1998; FIERER et al., 2003). No 

manguezal de Coroa Grande essa tendência foi observada (exceto pelo bosque de bacia) 

entretanto o padrão diferiu para cada perfil. É esperado que em zonas de intensa bioturbação 

sejam encontradas oscilações na PB. 
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O manguezal de bacia apresentou a menor produção bacteriana, embora tenha 

apresentado os maiores teores de MO. Marinho et al. (2012) observaram que o maior aporte de 

MO na região interna do manguezal de Coroa Grande provém do material autóctone de origem 

vegetal.  O alto conteúdo de celulose e lignina o torna resistente à decomposição (BOUILLON 

et al., 2008). Kristensen et al., (1994) verificaram relação inversa entre os teores de MO e a 

atividade de microrganismos em sedimentos de manguezal, em acordo com nossos dados. A 

MO presente no sedimento das regiões de floresta de manguezais é geralmente refratária, sendo 

decomposta lentamente, especialmente em condições anaeróbias e com limitação de nutrientes 

(KRISTENSEN et al., 1994). Vale acrescentar que a zona interna apresenta alto conteúdo de 

silte e as frações mais finas do sedimento tem elevada área superficial, o que facilita a adsorção 

da matéria orgânica a suas superficies (RAMANATHAN et al., 2008), conferindo à MO 

proteção física à degradação microbiana (i.e. limitando a ação enzimática) (SOUZA et al., 

2012) 

Em contrapartida, nossos resultados apontaram a maior PB no bosque de franja e na 

planície de maré. Nessas regiões o material proveniente das micro/macroalgas residentes, 

polissacarídeos e outros detritos que chegam transportados pela maré, apresentam baixa razão 

C:N (AYUKAI E WOLANSKI, 1997; FELLER et al., 2010). Sendo assim, representam 

compostos de maior qualidade, sendo substratos lábeis à degradação dos microrganismos e, por 

consequência, aumentando a PB nessas regiões como foi observado.  

No sedimento do bosque de franja a maior PB se limitou ao primeiro centímetro de 

profundidade, evidenciando aporte vertical de MO e nutrientes. Mazda et al., (1997; 1999) 

(apud. ALONGI, 2014) observaram que a presença de vegetação aumenta as taxas de floculação 

e deposição de partículas, juntamente com a redução do fluxo de água. Fato este que pode ter 

contribuído para redução da turbação causada pela maré nessa região. Entretanto essa é uma 

área de intensa atividade de macrofauna e é surpreendente que o perfil não tenha apresentado 

oscilações. Isso deixa claro a variedade de perfis verticais que podem ser encontrados em 

manguezais. 

A planicie de maré apresentou oscilações na PB ao longo do perfil, caracterizando uma 

zona de intensa bioturbação, sobretudo no mesolitoral onde a atividade da macrofauna era 

visível. As redes de tocas e tubos, fissuras e trincas criam canais subterraneos que realocam o 

oxigênio e outros aceptores de eletrons e disponibilizam nutrientes e matéria orgânica às 

camadas mais profundas (ALONGI, 2009; ANDREETTA et al., 2014; FERREIRA et al., 

2010). Desse modo, nossos dados mostraram hotspots de atividade bacteriana ao longo do perfil 

sedimentar. Particularmente esses hotspots se destacam no bosque ribeirinho do manguezal do 
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Jequiá. Deve-se levar em consideração o aporte de material orgânico e a intensa atividade da 

macrofauna que contribuem para variações de magnitude na produção bacteriana entre camadas 

do sedimento.  

Contrastando com a tendência geral, na região do infralitoral do manguezal do Jequiá, 

a produção bacteriana, aumentou à medida que a profundidade também aumentou. Os 

parâmetros físico-químicos e, sobretudo, a disponibilidade de MO afetam diretamente a 

dinâmica da comunidade ao longo de perfis sedimentares (ELILERS et al., 2012; FIERER et 

al., 2003). Mais do que a concentração de MO, a qualidade da MO parece ser o fator chave que 

controla a dinâmica microbiana (ELILERS et al., 2012). Em relação à PB entre Coroa Grande 

e o Jequiá observamos, em média, na camada superficial (≤4cm), o triplo da PB no Jequiá, 

chegando a valores 55 vezes maiores nas camadas mais profundas (≥20cm). Manguezais 

ribeirinhos tendem a ser mais produtivos do que os de franja ou os de bacia (LANG’AT, 2013), 

pela taxa de renovação de água e pelo carreamento de nutrientes e MO, que favorecem o 

aumento da PB. No caso do rio Jequiá ainda há a contribuição da carga de MO e nutrientes 

devido ao despejo de esgoto in natura (FERREIRA, 2013), que é fonte de MO lábil, fósforo e 

nitrogênio, estimulando a atividade bacteriana.  

Comparando nossos dados de PB com dados disponíveis na literatura, observamos que 

a PB nos manguezais de Coroa Grande e do Jequiá estão dentro da faixa encontrada por vários 

autores (tabela 1). Entretanto, notamos uma discrepância com relação aos valores obtidos por 

Alongi, (1991), que observou em sedimento de manguezal PB de até 3,1 mgC.l-1.h -1. Em 

relação ao trabalho de Alongi (1991) a elevada atividade que foi adicionada pelo autor às 

amostras (23,6µCi) pode ter sido causa de artefatos. 
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Tabela 1: Estimativas da produção bacteriana em amostras de água e sedimento em manguezais ou em suas 

proximidades 

Traçador PB Amostra Local Autores 

3H-Leucina 8ng–0,48 µgC.l-1.h -1 

 

Água 

 

Manguezal – Crab Cay, 

Bahamas 

Moran et al., (1991) 

14C-Leucina 2,1 –12,5 µgC.l-1.h -1 Água Manguezal – Rio Indus, 

Paquistão 

(eutrófico) 

Bano et al., (1997) 

3H-Leucina 2,0–7,4 µgC.l-1.h -1 

 

Água 

 

Baía de Guanabara, Brasil 

(hipertrófico) 

(Próximo ao manguezal do Jequiá) 

Andrade et al., 

(2003) 

3H-Leucina 340 µg– 3,1 mgC.kg-1h-1 

 

Sedimento Manguezal – Rio Fly, Papua 

Nova Guiné 

Alongi, (1991) 

 

Produção bacteriana na presença de inibidores 

Nossos resultados evidenciaram que as bactérias são o principal grupo responsável pela 

ciclagem do C ao longo de todo o perfil sedimentar (exceto pelo ponto de superfície do bosque 

de franja de Coroa Grande) dos manguezais de Coroa Grande e do Jequiá, representando quase 

100% da atividade total encontrada. O papel central das bactérias na degradação da matéria 

orgânica em sedimentos de manguezais já foi previamente destacado tanto sob condições 

aeróbias quanto anaeróbias (DAS et al.,2012, 2013; GHIZELINI et al., 2012, HOLGUIN et al., 

1999). A dominância bacteriana nos sedimentos marinhos está relacionada (1) à diversidade 

metabólica, permitindo a utilização de uma gama variada de substratos, (2) à abundância, (3) à 

alta taxa de reprodução e respiração, fazendo com que o consumo de compostos orgânicos seja 

alto e (4) à capacidade de formação de associações entre bactérias ou outros organismos, 

conferindo maior capacidade de degradações de substratos (DEMING E BAROSS, 1993). 

Em relação à atividade dos eucariotos, nossos dados apontaram um único ponto em que 

a atividade eucariótica foi elevada, ao mesmo tempo em que a atividade procariótica foi pouco 

reduzida: no sedimento de superfície no bosque de franja de Coroa Grande. Nossos resultados 

parecem estar de acordo com a participação dos fungos na decomposição da MO associada a 

disponibilidade de oxigênio (GUPTA, 2004; SHARMA, 2001) e ao material vegetal encontrado 

na zona entre marés (RAGHUKUMAR et al., 2010), como macroalgas e pneumatóforos. O 

manguezal do Jequiá apresentou maior percentagem de inibição eucariótica em relação a Coroa 
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Grande. Já foi observada a variação quantitativa e qualitativa de fungos em manguezais sujeitos 

a diferentes graus de contaminação (FASANELLA et al., 2012). Hagler e Mendonça-Hagler, 

(1981) observaram o aumento da biomassa de fungos em manguezais da Baía de Guanabara 

altamente poluídos. No manguezal do Jequiá, por ser uma área eutrofizada, a participação dos 

fungos pode ser estimulada pelo aumento da MO bem como pelo caráter menos redutor do 

sedimento especialmente do infralitoral do Jequiá.  

As BSR e metanogênicas são considerados principais grupos envolvidos na degradação 

da MO em sedimentos anóxicos (WILMS et al., 2007). As primeiras podem responder por mais 

de 50% na degradação da matéria orgânica em sedimentos marinhos (JORGENSEN, 1982; 

MUYZER E STAMS, 2008).  Nossos dados apontaram participação bem menor das BSR nos 

manguezais estudados, apresentando redução de 31% na produção bacteriana quando na 

presença de molibdato. Alongi (1995) e Kristensen, et al. (2000) estudando as taxas de sulfato-

redução em perfis sedimentares de manguezais, observaram que a sulfato-redução não era o 

processo dominante na degradação dos compostos orgânicos naquele ambiente. Em 

manguezais, uma série de fatores pode influenciar a contribuição dos microrganismos na 

degradação da matéria orgânica: composição do sedimento (granulometria, teor de matéria 

orgânica, teor de ferro, manganês), presença de raízes, bioturbação (KRISTENSEN et al., 

2000). Em zonas bioturbadas a realocação do sedimento favorece a oxidação de metais, 

especialmente do ferro. A ferro-redução pode ser apontada, em sedimento bioturbado como um 

processo importante, muitas vezes superando a atividade das sulfato-redutoras, na degradação 

da matéria orgânica (ALONGI, 1995; HOLMER et al., 1999; KOSTKA et al., 2002). As 

metanogênicas também não se mostraram o grupo dominante sendo sua contribuição de ± 20% 

na produção bacteriana. Esses percentuais devem ser analisados com cautela, uma vez que o 

uso de inibidores pode levar a alterações nas interações microbiológicas existentes nas 

comunidades microbianas. 

A princípio, nossos dados mostraram que as BSR e metanogênicas estão presentes ao 

longo de todo o perfl sedimentar até a profundidade de 50cm. Alguns autores destacam a 

ocorrência de uma zona de transição entre a atividade das bactérias sulfato redutoras e das 

metanogênicas com o aumento da profundidade (HONG et al., 2013; O’SULLIVAN et al., 

2013; TREUDE et al., 2014). Nossos resultados sugerem que ambientes onde a MO não é 

limitante, parecem favorecer a ocorrência dos dois grupos, além disso, sedimentos bioturbados 

apresentam estruturação menos definida (O’SULLIVAN et al., 2013). Também observamos 

que a produção bacteriana na presença dos inibidores BESA e molibdato apresenta correlação 

positiva. Como já observado por Hamelin et al., (2011) a ausência das BSR pode levar ao 
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acúmulo de substrato e nutrientes utilizados pelas metanogênicas favorecendo-as e vice versa. 

Esse dado pode indicar que nos perfis sedimentares analisados a relação de interação entre esses 

dois grupos ocorreria através de competição. Sendo assim, o principal grupo de metanogênicas 

presente nos manguezais estudados seriam as acetotróficas e a co-ocorrência desses dois grupos 

poderia estar relacionada a ambientes onde a matéria orgânica não é limitante. 

 

 Assimilação vs respiração de 14C-leucina 

A respiração bacteriana tende a aumentar com o aumento da profundidade (del 

GIORGIO et al., 2011). Essa foi a tendência observada para o manguezal de Coroa Grande. A 

alocação de energia é direcionada a processos de manutenção celular ao invés de produção de 

biomassa, uma vez que a MO vai se tornando mais refratária e consequentemente o gasto 

energético é maior para sua degradação (HAGLUND et al., 2003). Foi observada tendência 

oposta para o infralitoral do Jequiá, uma vez que a proporção de 14C-leucina respirada diminui 

com o aumento da assimilação em biomassa. Nossos resultados também mostram que uma 

fração significativa da leucina incorporada é respirada pelas bactérias, em torno de 45% em 

Coroa Grande e 30% no Jequiá. Esses resultados podem ser explicados pela diferença na 

qualidade de MO que chega no manguezal do Jequiá.  

ECB 

Em Coroa Grande é observado um gradiente na ECB refletindo a zonação do manguezal. 

A região interna (o manguezal de bacia) apresentou menor ECB. Carlson et al. (2007) sugeriram 

que a ECB diminui à medida que a “hostilidade ambiental” aumenta, isto é, condições de stress 

ambiental como limitação de nutrientes, carbono refratário, salinidade resultariam em aumento 

do custo energético para a manutenção e o reparo celular. O infralitoral apresentou maior ECB, 

refletindo a maior labilidade da MO. Podemos dizer que o mesolitoral representa uma zona de 

transição entre o supralitoral menos produtivo e o infralitoral mais produtivo.  

Os valores de ECB variam entre 4% (para ambientes oligotróficos) a 80% (para 

ambientes altamente produtivos) (del GIORGIO E COLE, 1998). O infralitoral do Jequiá 

apresentou ECB de 62%. Em ambientes eutrofizados a quebra do carbono lábil tende a ser 

altamente energética, favorecendo a produção de biomassa e, por conseguinte, aumentanto a 

ECB. 
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Distribuição do mercúrio total (THg) no sedimento 

As águas da baía de Sepetiba são a principal fonte de entrada de metais pesados nos 

manguezais da região (LACERDA et al., 1988; SILVA et al., 2003), neste contexto, o maior 

acúmulo de Hg foi observado nas áreas sujeitas a inundações constantes: planície de maré e 

bosque de franja. Destacou-se também a maior concentração de THg no sedimento de superfície 

da região de franja. A presença da cobertura vegetal associada à trama de pneumatóforos parece 

favorecer a retenção dos metais, facilitando sua deposição, especialmente àqueles associados a 

ao material particulado (PI, 2011). Em trabalhos anteriores realizados em manguezais da região 

(tabela 2) pode-se observar que as concentrações de THg no sedimento excedem àquela do 

backgroung, 20-30µg.kg-1 (MARINS et al., 1998) indicando a existência de fontes de Hg para 

a Baía de Sepetiba. Segundo Molisani et al., (2007) a principal via de entrada do Hg para baía 

se dá por aporte fluvial, sobretudo do material proveniente da erosão do solo da bacia de 

drenagem e, em menor escala, das águas do rio Paraíba do Sul. 

 

Tabela 2: Concentração de [THg] µg.kg-1 máxima e mínima determinada na fração do sedimento < 63μm em 

manguezais, exceto em Fonseca et al., 2013 determinada na fração total 

Profundidade [THg] Local Autores 

0-4cm 63-139 

 

Manguezal de Coroa Grande Presente trabalho 

0-5cm 6-92 Manguezal –Ilha da Madeira Fonseca et al., 2013 

0-5cm 22-184 Manguezal –Itacuruçá Silva et al., 2003 

 

Em relação ao manguezal do Jequiá, as concentrações encontradas neste trabalho 

ficaram dentro da faixa observada por Kehrig et al., (2003) para o mesmo ponto de coleta e 

profundidade (0,5- 2mg.kg-1 no sedimento ≥20cm e ≤ 5 cm de profundidade respectivamente). 

A princípio, a concentração de THg não parece ser fator limitante a PB. Embora a Baía de 

Guanabara seja um ambiente poluído, estudos prévios apontam que a concentração de mercúrio 

no sedimento não é alta (KEHRIG et al., 2003), exceto pela área próxima ao estuário do Rio 

São João de Meriti, onde as concetrações de THg chegam a quase 10 mg.kg-1 (KEHRIG et al., 

2003). Essa contaminação aguda é causada por fontes pontuais de despejo, sobretudo a 

Panamericana S.A., fabricante de cloro-soda que utiliza como corpo receptor rios que 

desembocam na baía, bem como lançam mercúrio diretamente na baía (COELHO, 2007; 

SILVA et al., 2003). Entre os 2 pontos coletados no Jequiá, a maior concentração se encontra 

no sedimento de superfície da região dos pneumatóforos (~1mg.kg-1) do mesmo modo como 
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observado para Coroa Grande. Os valores encontrados para concentração de THg nos pontos 

amostrados sugerem que não haja fontes significativas de mercúrio ao longo do rio Jequiá.  
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5  Capítulo 3: Metilação do mercúrio, sulfato-redução e produção bacteriana na 

rizosfera 

5.1 Introdução 

Os manguezais representam zonas de transição entre o ambiente terrestre e o marinho 

(SAKHO et al., 2015).  São influenciados pela dinâmica das marés, de modo que a variação na 

intensidade e frequência de inundação resulta em zonas com diferentes níveis de salinidade, 

temperatura, potenciais de oxirredução (redox), hidrogeniônico (pH), graus de estabilidade do 

substrato, anoxia, etc (CHAKRABORTY, 2013; PASCOALINI et al., 2014; VARON‐LOPEZ 

et al., 2014) criando um gradiente de condições altamente estressante (VALDUJO, 2008). Este 

ambiente só pode ser colonizado pelas espécies vegetais devido aos diferentes mecanismos 

fisiológicos e morfológicos que estas apresentam. Entre estes mecanismos destacam-se as 

adaptações que lhes permitem excretar ou acumular o excesso de sal pelas folhas, filtrar a água 

do mar restringindo a entrada de sal na planta, dar suporte mecânico à planta através de sistemas 

radiculares de fixação (ex. raiz escora) e captar o oxigênio atmosférico para realização de trocas 

gasosas (CHAKRABORTY, 2013). 

As florestas de manguezais estão sujeitas a inundações constantes. Nos períodos de 

alagamento ocorre parcial ou completa depleção de oxigênio dissolvido para oxigenação das 

raízes (PASCOALINI et al., 2014). O oxigênio é limitante nos sedimentos de manguezais, 

estando presente somente nos primeiros milímetros do sedimento ou em áreas bioturbadas (ex. 

tocas). No gênero Avicennia são encontrados os pneumatóforos (raízes aéreas) responsáveis 

pelas trocas gasosas entre a atmosfera e os tecidos internos da planta (WEBBER et al., 2014). 

As raízes de Avicennia se dividem em 4 tipos, a saber: raízes cabo, âncora, de absorção e 

pneumatóforos (figura 28). Raízes cabo se projetam do tronco principal da planta paralelamente 

ao sedimento; destas raízes, emergem raízes ancoradouras (apresentando geotropismo positivo) 

e os pneumatóforos (apresentando geotropismo negativo). Estes apresentam em sua porção 

aérea as lenticelas e abaixo da superfície as raízes de absorção que absorvem água, nutrientes e 

sais mineras (PURNOBASUKI E SUZUKI, 2005; WEBBER et al., 2014). 

 
 



73 

 

 
Fonte: Purnobasuki, (2013) 

 
Figura 28: Sistema radicular de Avicennia apresentando as raízes cabo, âncora, pneumatóforos e de absorção. 

 
 

Os pnumatóforos são formados por um tecido interno poroso, o aerênquima, que permite 

o transporte de O2 no interior das raízes (PURNOBASUKI E SUZUKI, 2004). Durante os 

períodos de alagamento e maré baixa o fluxo de oxigênio no interior dos pneumatóforos se dá, 

via lenticelas, por diferença de concentração de oxigênio e de pressão no interior do sistema 

radicular (LUTTGE, 2007). Entretanto, durante o transporte interno do O2, seu excesso pode, 

por difusão, sair das raízes e oxidar o sedimento adjacente, aumentando assim a tolerância da 

planta ao período de inundação (CHENG et al., 2012). Essa perda de oxigênio é conhecida 

como perda radial de oxigênio (ARMSTRONG, 1971) e é um processo muito bem estudado 

em macrófitas mas ainda pouco compreendido em manguezais. 

A perda radial de oxigênio vem sendo associada à proteção da rizosfera contra a toxidez 

de produtos reduzidos no sedimento (COLMER, 2003) como H2S, S2−, HS− (ARMSTRONG E 

ARMSTRONG, 2005), a captação de nutrientes (LAI et al., 2011) e sobretudo a imobilização 

de metais (PI, 2011; WEIS E WEIS, 2004). Os metais presentes no sedimento podem ser 

translocados das raízes para as folhas causando desordens fisiológicas e afetando o 

desenvolvimento da planta. A oxidação do ferro na rizosfera (Fe+2 a Fe+3) reduz sua 

solubilidade, precipitando-o na forma de oxidróxidos de ferro (sobretudo como goethita, 

lepidocrocita) (PI et al., 2010; WU et al., 2012), que acumula na superfície radicular formando 

um revestimento avermelhado denominado placa férrica (figura 29) (CHENG et al., 2014). A 

função da placa férrica na imobilização dos metais é controversa na literatura (BATTY et al., 

http://jxb.oxfordjournals.org/content/early/2012/01/20/jxb.err440.full#ref-7
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2000; WEIS E WEIS, 2004). Alguns trabalhos têm mostrado que a placa férrica age como uma 

barreira à captação de metais pelas plantas (PI et al., 2010), outros que a absorção de metais 

pode ser aumentada por ela (GREIPSSON E CROWDER, 1992). 

 

 

 

Fonte: Pi (2011) 

Figura 29: Formação da placa férrica 

 

As raízes também liberam uma série de compostos que podem influenciar a comunidade 

microbiana em seu entorno, esse fenômeno é conhecido como efeito rizosfera (HILTNER, 

1904). Os compostos podem ser ativamente secretados, exudados passivamente, podem ser 

produtos de lise celular (tecidos senescentes) ou células epiteliais e mucilagens das raízes 

(ROVIRA et al., 1979), o termo rizodeposição é utilizado para designação geral desses 

processos (CURL E TRUEGLOVE, 1986). A rizodeposição é uma das principais vias de aporte 

de MO para o sedimento, se não a principal (GLEASON E EWEL, 2002). A rizodeposição 

pode estimular a atividade microbiana através do fornecimento de fontes de carbono lábeis 

(ácidos orgânicos, compostos de baixo peso molecular (aminoácidos, açúcares), como também 

de hormônios, vitaminas etc., ou até mesmo inibí-la através da produção de toxinas (JONES et 

al., 2004).  

Os microrganismos também desempenham papel fundamental na biodisponibilização 

do mercúrio para a cadeia trófica. O mercúrio se encontra no sedimento na forma inorgânica 

Hg+2 e sua especiação em metilmercúrio é dada através de processos bióticos e abióticos. Dentre 

eles, a metilação biótica, mediada por microrganismos, é a de maior relevância (REGIER et al., 

2012). As bactérias sulfato-redutoras são consideradas os principais microrganismos 

responsáveis pela metilação do mercúrio (HAMELIN et al., 2011; MERRITT E 

AMIRBAHMAN, 2009), tanto no sedimento (MATILAINEN et al., 1991), quanto na rizosfera 

(ACHÁ et al., 2005; MAURO et al., 2002), especialmente em ambientes anaeróbios ricos em 
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matéria orgânica (SI et al., 2015). Experimentos já demostraram a relação entre metilação e a 

atividade das BSR utilizando inibidores metabólicos (COMPEAU E BARTHA, 1985), 

marcadores moleculares (DEVEREUX et al., 1996), traçadores radioativos (FLEMING et al., 

2006; KING et al., 2002).  Entretanto esse não é um processo exclusivo realizado pelas BSR; 

já foi destacado o envolvimento das bactérias metanogênicas nesse processo (HAMELIN et al., 

2011) e recentemente foi confirmada a capacidade de metilação do mercúrio por bactérias ferro 

redutoras (KERIN et al., 2006). Pouco ainda se sabe sobre qual grupo de microrganismos metila 

sob diferentes condições, sobretudo onde outros aceptores de elétrons, que não o sulfato, são 

dominantes (SI et al., 2015).  
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5.2 Objetivos: 

Objetivo Geral: 

- Avaliação da taxa de sulfato-redução, produção bacteriana e metilação do mercúrio na 

rizosfera de uma árvore de manguezal 

 

Objetivos Específicos: 

1-  Caracterização físico–química do sedimento: pH, salinidade, teor de MO e 

concentração de sulfato na rizosfera dos pneumatóforos e raízes de absorção 

2-  Determinação da concentração de THg na rizosfera  

3-  Avaliação da perda radial de oxigênio dos pneumatóforos e raízes de absorção 

4-  Avaliação da produção bacteriana, da taxa de sulfato-redução e da metilação do 

mercúrio na rizosfera dos pneumatóforos e raízes de absorção de Avicennia schaueriana   

 5-  Avaliação da relação entre sulfato-redução e metilação do mercúrio 
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5.3 Material e métodos 

5.3.1 Coleta do material botânico para identificação da espécie vegetal no ponto de 

coleta e critérios para seleção dos pneumatóforos usados no experimento 

Coletou-se material botânico (ramos com folhagem) a fim de se identificar a espécie 

vegetal à qual os pneumatóforos coletados pertenciam. Também foi anotada a CAP 

(circunferência à altura do peito: correspondente à circunferência do tronco a 1,30m de altura 

do solo) das árvores amostradas com o auxílio de fita métrica, a fim de garantir a coleta de 

pneumatóforos de espécimens adultos (> 0,5m altura, >10cm circunferência (PURNOBASUKI, 

2011)). Foram selecionadas 3 árvores consecutivamente localizadas na zona de franja do 

manguezal de Coroa Grande. Os pneumatóforos foram escolhidos seguindo o critério de 

desenvolvimento de crescimento: nem muito jovens (afastados do tronco), nem muito 

suberizados (próximos ao tronco). O testemunho 1 foi coletado a 1m de distância da ávore 1, 

contendo 4 pneumatóforos, o testemunho 2 a 1,30m de distância da árvore 2 contendo 3 

pneumatóforos e os testemunhos 3 e 4 a 1,46m de distância da árvore 3, contendo 4 e 6 

pneumatóforos respectivamente. O testemunho 4 foi feito como réplica para avaliação do micro 

gradiente de oxigênio no sedimento e avaliação da concentração de THg na rizosfera.  

 

5.3.2 Coleta do sedimento contendo pneumatóforos 

A coleta do sedimento com os pneumatóforos foi realizada em cilindros de PVC de 

14cm de diâmetro x 28cm de altura. Fixou-se o cilindro no local desejado garantindo a coleta 

dos pneumatóforos com as raízes de absorção, as raízes cabo e âncora a fim de se manter ao 

máximo a estrutura radicular preservada para as análises em laboratório (figura 30). O 

testemunho foi introduzido até aproximadamente 20cm de profundidade e as raízes cabo 

cortadas lateralmente para remoção do testemunho. 

O sedimento sem influência das raízes de Avicennia foi coletado à parte, na zona 

próxima as raízes.  

Após a coleta os testemunhos foram levados para o laboratório a fim de se fazer as 

análises desejadas. 
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Figura 30: Coleta do sedimento contendo pneumatóforos (testemunho 1) no manguezal de Coroa Grande 

 

 

5.3.3 Microperfil de oxigênio no sedimento  

Imediatamente após chegada ao laboratório, foi realizada medição do oxigênio presente 

no sedimento com o auxílio de um microeletrodo tipo Clark (OX-10, Unisense) acoplado a um 

micromanipulador manual com resolução de 5µm (MM32, Unisense) e a um picoamperímetro 

(PA-2000, Unisense). A calibração do microsensor foi realizada através da inserção deste em 

água coletada no manguezal (previamente agitada para aeração) e em uma solução anóxica de 

ácido ascórbico 10%. 

O perfil de O2 foi realizado em duas regiões do sedimento sem influência de raízes, no 

sedimento adjacente a um pneumatóforo em um local sem raiz de absorção e adjacente a um 

pneumatóforo com raíz de absorção (figura 31). As medidas foram realizadas em intervalos de 

10, 20, 100 ou 1000µm, desde a superfície do sedimento até a profundidade em que o O2 foi 

depletado. 
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Figura 31: Local de inserção do microeletrodo no sedimento (seta), paralelamente ao eixo do pneumatóforo. PN= 

pneumatóforo. Barra de escala 1mm. 

 

 

 

5.3.4 Amostragens – separação do sedimento 

Em cada testemunho, o sedimento adjacente aos pneumatóforos e o sedimento em 

contato com as raízes de absorção foram cuidadosamente separados com auxílio de uma 

espátula e acondicionados em tubos Falcon. O sedimento coletado à parte (sem contato com as 

raízes) também foi analisado separadamente. 

Foram feitas medições de pH, salinidade, umidade e concentração de sulfato, bem como 

foi dado início às incubações para avaliação das taxas de sulfato redução e à percentagem de 

metilação do mercúrio. A atividade bacteriana foi avaliada 24h depois.  

 

5.3.5 pH, salinidade, teor de umidade e concentração de sulfato 

As medições de pH foram realizadas como descrito no Capítulo 2. A salinidade foi 

medida com o auxílio de um refratômetro portátil modelo ITREF-10. O teor de umidade foi 

determinado através da diferença de peso do sedimento antes e depois de secagem em estufa a 

110ºC por 24h (NBR 6457/1986). A concentração de sulfato no sedimento foi medida pelo 

método turbimétrico de Tabatabai (1974) modificado por King et al., (1999). Em cada 

testemunho foi realizada 1 amostragem para a concentração de sulfato no sedimento em contato 

com pneumatóforos (n total = 3) e 1 amostragem para o sedimento em contato com as raízes de 

absorção (n total = 3). Para o sedimento sem contato com as raízes foi realizada 1 amostragem. 
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5.3.6 Produção bacteriana  

Para a avaliação da produção bacteriana no sedimento as amostras foram analisadas 

segundo a metodologia descrita para incubação com 14C-leucina no Capítulo 1. 

Em cada testemunho foram feitas 3 réplicas para o sedimento em contato com 

pneumatóforos (ntotal = 9) e 1 controle; 3 réplicas para o sedimento em contato com as raízes de 

absorção (ntotal = 9) e 1 controle; e 4 réplicas para o sedimento sem contato com raízes (ntotal = 

4) e 1 controle. 

 

5.3.7 Análise da formação de metilmercúrio (MeHg) 

Incubação: A ±1 g de sedimento úmido foram adicionados 50µl de 203HgCl2 (5,45nCi 

– 2,35µg Hg/g) e 20ml de água local. Aos controles foi adicionado 1ml de HCl 4N previamente 

à adição do 203HgCl2. Após 48h de incubação no escuro, à temperatura ambiente, adicionou-se 

às amostras 1ml de HCl 4N interrompendo a incubação. Após a interrupção, as amostras foram 

mantidas congeladas até o momento da extração do MeHg. 

Extração e análise:  Adicionou-se 1ml de CuSO4 5M e 4ml de NaBr 3N às amostras à 

temperatura ambiente. As amostras foram agitadas em agitador horizontal por 5min e 

centrifugadas por mais 5min a fim de se separar o sedimento do sobrenadante. 20ml do 

sobrenadante foram transferidos para funis de separação contendo 10ml de coquetel de 

cintilação (7g.l-1 de POP (2,5-difeniloxazol), 1g.l-1 de POPOP (1,4-bis-2(5-feniloxazolil)-

benzeno) e 1L de tolueno). Os funis contendo o sobrenadante + coquetel foram agitados por 

15min em agitador horizontal. Após agitação o coquetel de cintilação foi separado e a ele 

adicionado 1mg de sulfato de sódio, visando à remoção de possíveis gotículas de água que 

possam conter 203Hg inorgânico, interferindo na contagem. A metodologia possui eficiência de 

extração de 82,5 – 99,8% (GUIMARÃES et al., 1995).  Por fim, 5ml do coquetel foram 

colocados nos vials de cintilação para contagem no cintilador líquido Perkin Elmer Tricarb 

2800.  

Cálculo: A percentagem de Me203Hg foi calculada em função da quantidade do 203HgCl2 

adicionado. Os resultados das amostras obtidos em DPM foram descontados do controle a fim 

de se obter apenas os valores da metilação biótica do mercúrio e corrigidos em função do 

decaimento radioativo e eficiência da extração. Os dados do potencial de metilação foram 

expressos em %MeHg. g peso seco -1.dia -1.   

Em cada testemunho foram feitas 3 réplicas para o sedimento em contato com 

pneumatóforos (ntotal = 9) e 1 controle; 3 réplicas para o sedimento em contato com as raízes de 
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absorção (ntotal = 9) e 1 controle; e 3 réplicas para o sedimento sem contato com raízes (ntotal = 

3) e 1 controle. 

 

5.3.8 Análise das taxas de sulfato-redução 

Incubação: Às amostras de ±1g de sedimento úmido foram adicionados 50µl de 35SO4
 

(1µM, 154nCi) em tubo Falcon de 50ml. Ao controle, previamente à adição do sulfato marcado, 

foi adicionado 500µl de AcZn 20%. Após 48h de incubação no escuro, à temperatura ambiente, 

adicionou-se às amostras 500µl de AcZn 20%, interrompendo a incubação. Após a interrupção, 

as amostras foram mantidas congeladas até o momento da extração do H2
35S. 

Extração: Nos tudos Falcon de 50ml foram acondicionados tubos internos de 

capacidade 10ml contendo 7ml de solução de acetato de zinco (AcZn) 20% onde o H2
35S 

formado foi capturado. Foram adicionados 14ml de solução ácida de Cr+2 (em HCL 32%) ao 

sedimento. Os tubos foram mantidos em agitação no agitador orbital (200rpm) durante 48h e 

colocados em banho de ultra-som três vezes por 10min nesse período. O tubo interno foi então 

removido e tampado com rolha de silicone. Foi agitado vigorosamente por 10 segundos e 1ml 

da solução de AcZn 20% foi transferida para um vial contendo 10ml de líquido de cintilação 

(Optiphase Hisafe 3). As amostras foram mantidas por 24h no escuro, a fim de se evitar 

quimioluminescência e então a radioatividade foi quantificada por cintilação líquida (Tricarb 

2800 Perkin Elmer). A metodologia utilizada foi desenvolvida por Ulrich et al., (1997) e 

adaptada por Burton et al., (2008). 

Cálculo: Os resultados das amostras obtidos em DPM foram descontados do controle a 

fim de se obter apenas os valores da produção de H2
35S biótica e corrigidos em função do 

decaimento radioativo e eficiência da extração. As taxas de sulfato-redução foram expressas 

em nmol SO4
-2.cm-3.dia -1. 

Em cada testemunho foram feitas 3 réplicas para o sedimento em contato com 

pneumatóforos (ntotal = 9) e 1 controle; 3 réplicas para o sedimento em contato com as raízes de 

absorção (ntotal = 9) e 1 controle; e 3 réplicas para o sedimento sem contato com raízes (ntotal = 

3) e 1 controle. 

 

5.3.9 Teor de matéria orgânica (% de MO) 

O teor de matéria orgânica foi determinado pelo método de combustão em mufla a 

400ºC por 24h (LYNN et al., 1974). Descrito na seção 4.2.7. 
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5.3.10 Concentração de THg na rizosfera   

O sedimento adjacente às raízes de absorção do testemunho 4 foi separado para 

detrminação da concentração de THg na rizosfera, como descrito na seção 4.2.8. 

 

5.3.11 Identificaçâo da espécie de Avicennia 

Uma folha de cada ramo coletado foi analisada em lupa Leica ES2 aumento 10x onde 

foram observadas as paredes espessas das glândulas da epiderme superior. Utilizando uma lupa 

Olympus com aumento 5x acoplado a câmara de campo claro foram contadas as glândulas 

presentes na epiderme superior da folha da árvore nº 3. A espécie foi identificada com base no 

número de glândulas presentes em 1mm2 na epiderme superior de suas folhas, utilizando-se 

como referência a chave descrita em Stace (1966).  

A. schaueriana: Apenas glândulas de paredes espessas na parte superior da epiderme da folha, 

cerca de 130 – 260 por mm2 

A. germinans: Glândulas de paredes espessas na parte superior da epiderme da folha cerca de 

12 – 80 por mm2  

 

5.3.12 Testes estatísticos  

Mesmo após transformação, os dados de cada variável estudada não apresentaram 

paremetricidade, normalidade significativa pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (p<0,05) e 

desvios-padrões com diferença não-significativa pelo teste de Bartlett (p>0,05). Dessa forma, 

foram usados os testes Mann-Whitney para análise de duas variáveis e Kruskal-Wallis para 

análise de mais variáveis, seguido do pós teste de Dunn (ZAR, 1999).   
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5.4 Resultados 

5.4.1 Perfil de oxigênio no sedimento 

A zona óxica superficial do sedimento variou entre 2 e 3mm e foi semelhante no 

sedimento sem pneumatóforos e no sedimento adjacente ao pneumatóforo sem raíz de absorção 

(figuras 32 e 33.  O microgradiente de O2 no sedimento adjacente ao pneumatóforo com raíz de 

absorção apresentou 2 picos de O2 nas profundidades de 8mm e 14mm, coincidindo com a 

presença de raízes de absorção (figura 34). 

 

 

Figura 32: Microperfis de O2 do sedimento sem influência de raízes. 
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Figura 33: Microperfis de O2 na rizosfera de um pneumatóforo em uma região sem raízes de absorção 

(esquerda) e com raízes de absorção (direita). 
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Figura 34: Corte transversal do sedimento adjacente ao pneumatóforo (PN) mostrando o local de inserção do 

microeletrodo (linha pontilhada) e uma raiz de absorção (linha tracejada). Barra de escala 1 cm. 

 

5.4.2 Placa férrica (Observação visual) 

Observou-se a presença de placas férricas ao longo das raízes de absorção (figura 35). 

Não foi observada presença de placas férricas nos pneumatóforos.  

 
Figura 35: Formação de placas férricas (círculos) ao redor das raízes de absorção  



86 

 

            5.4.3 THg na rizosfera 

 A concentração de mercúrio total na rizosfera foi de 22,3 ± 1,6 µg.kg-1 

 

5.4.4 pH, salinidade, teor de umidade e concentração de sulfato 

 Os valores de salinidade não variaram em nenhum dos pontos. O pH da rizosfera se 

mostrou mais baixo do que o do sedimento sem contato com raízes. O teor de umidade e a 

concentração de sulfato foram maiores na rizosfera das raízes de absroção (figura 36). 

 

 

Figura 36: Regiões do sedimento analisadas quando a salinidade, umidade, pH e concentração de sulfato com a 
média e o desvio padrão. 

 

 

 

5.4.5 Teor de matéria orgânica (% MO) 

Os teores de matéria orgânica foram mais altos na rizosfera das raízes de absorção em 

comparação à rizosfera dos pneumatóforos. O sedimento sem raízes apresentou menor teor de 

MO (figura 37). 
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Figura 37: Teor de matéria orgânica no sedimento sem contato com raízes e na rizosfera dos pnumatóforos e 
raízes de absorção.  As barras horizontais representam a mediana e as verticais o intervalo de interquartil de 25% 

e 75%.  

5.4.6 Produção bacteriana 

A produção bacteriana foi maior na rizosfera em comparação ao sedimento sem contato 

com raízes, embora sem diferença significativa (p> 0,05) (figuras 38 e 39). 

 

Figura 38: Produção bacteriana no sedimento sem contato com raízes, em contato com raízes de absorção e com 

pneumatóforos. As barras horizontais representam a mediana e as verticais o intervalo de interquartil de 25% e 

75%. Mesmas letras indicam diferenças não significativas (teste de Kruskal-Wallis seguido do pós teste de Dunn 

; p<0,05) 



88 

 

 
Figura 39: Produção bacteriana discriminada por testemunho. As barras horizontais representam a mediana e as 

verticais o intervalo de interquartil de 25% e75%. 

 

5.4.7 Formação de metilmercúrio 

A formação de metilmercúrio, de modo geral, foi mais alta na rizosfera, sendo 

significativamente maior no sedimento adjacente às raízes de absorção (p<0,05) (figuras 40 e 

41).  

 

Figura 40: Percentagem de metilação no sedimento sem contato com raízes, em contato com raízes de 

absorção e com pneumatóforos. As barras horizontais representam a mediana e as verticais o intervalo de 

interquartil de 25% e 75%. Mesmas letras indicam diferenças não significativas (teste de Kruskal-Wallis seguido 

do pós teste de Dunn ; p<0,05) 
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Figura 41: Percentagem de metilação discriminada por testemunho. As barras horizontais representam a mediana 

e as verticais o intervalo de interquartil de 25% e75%. 

 

5.4.8 Taxa de sulfato-redução 

A taxa de sulfato-redução foi mais alta na rizosfera sendo significativamente maior na 

região adjacente às raízes de absorção (p<0,05) (figura 42 e 43). 

  

Figura 42: Taxa de sulfato-redução no sedimento sem contato com raízes, em contato com raízes de absorção e 
com pneumatóforos. As barras horizontais representam a mediana e as verticais o intervalo de interquartil de 

25% e 75%. Mesmas letras indicam diferenças não significativas (teste de Kruskal-Wallis seguido do pós teste 

de Dunn ; p<0,05) 

-2
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Figura 43: Taxa de sulfato-redução discriminada por testemunho. As barras horizontais representam a mediana e 

as verticais o intervalo de interquartil de 25% e 75%. 

 

 

 

5.4.9 Correlações entre produção bacteriana (PB), taxa de sulfato-redução e 

formação de metilmercúrio 

A taxa de sulfato redução e a PB apresentaram correlação positiva significativa (r2=0,29; 

p<0,05). Não foram observadas correlações significativas entre a percentagem de metilação e 

taxa de sulfato-redução ou PB (p>0,05). 

 

5.4.10 Identificaçâo da espécie de Avicennia 

Duas espécies de Avicennia ocorrem no Rio de Janeiro: na região norte -  entre a foz do 

rio Itabapoana e a do rio Macaé - a espécie A. germinans (L.) e na região sul, a espécie A. 

schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke (LARDOSA et al., 2013).  

A espécie analisada neste trabalho apresentou 174 glândulas/mm2 com paredes celulares 

espessas na epiderme superior da folha, sendo, portanto, classificada como A. schaueriana. 
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5.5 Discussão 

Os sedimentos de manguezais são reconhecidos locais de metilação do mercúrio 

(CHATTERJEE et al., 2012; DING et al., 2010, KEHRIG et al., 2003; WU et al., 2011). Neste 

trabalho observamos uma percentagem de metilação de, em média, 0,08% no sedimento sem 

influência de raízes estando dentro da faixa observada por Correia (2014) para a mesma região 

e profundidade. Nossos dados apontaram que a metilação do mercúrio é, em média, 10 vezes 

maior na rizosfera de A. schaureriana do que no sedimento sem influência de raízes. Não foram 

encontrados trabalhos que avaliassem a formação de metilmercúrio na rizosfera de plantas de 

manguezais. A metilação do mercúrio na rizosfera está ligada a fatores como atividade 

bacteriana, concentração de compostos orgânicos e liberação de oxigênio pelas raízes (ACHÀ 

et al., 2005; CALLEJA et al., 2007; DU LAING et al., 2009).  

No que diz respeito à oxidação do sedimento pelas raízes de Avicennia, pouco desse 

processo é compreendido. Foi observada uma zona óxica na região do sedimento coincidente 

com a presença de raízes de absorção, indicando ser esta uma região onde ocorre perda radial 

de oxigênio. Thibodeau e Nickerson (1986), em um trabalho pioneiro, mostraram que ao 

bloquear a passagem de oxigênio através dos pneumatóforos de A. germinans o Eh do 

sedimento adjacente a eles diminuía, levantando a possibilidade da ocorrência de perda radial 

de oxigênio através dos pneumatóforos. Porém, os autores não discriminaram se a liberação do 

oxigênio seria através dos próprios pneumatóforos ou das raízes de absorção. Posteriormente, 

Andersen e Kristensen, (1988) utilizando microeletrodos de O2, mostraram, através da análise 

do microgradiente de O2 dentro e ao redor dos pneumatófos de A. marina (Forsk) Vierh., a 

presença de uma região óxica no sedimento adjacente aos pneumatóforos (ca. 0,5mm). 

Entretanto, contrastando com estes dados, no presente trabalho não foi observada a zona óxica 

no sedimento adjacente aos pneumatóforos. Andersen e Kristensen, (1988), destacaram em seu 

trabalho a impossibilidade da determinação de quando o microeletrodo se encontrava dentro ou 

fora do pneumatóforo, sendo assim, se a zona óxica atribuída ao sedimento por eles, na verdade, 

representaria ainda o interior do pneumatóforo. Da mesma maneira, devido à limitação da 

metodologia utilizada aqui, não foi possível afirmar no trabalho que o eletrodo tenha sido 

inserido a uma distância ≤ 0,5mm do pneumatóforo. Apesar das vantagens de se trabalhar com 

microeletrodos de O2 como a possibilidade de se obter medidas com alta resolução espacial e 

mínimo distúrbio, uma desvantagem operacional da técnica é que a exata localização do sensor 

em relação às raízes não é conhecida (PEDERSEN et al., 1995). 

A oxidação da rizosfera pode trazer muitos benefícios à planta. O balanço (equilíbrio) 

entre a perda e a retenção do oxigênio pelas raízes talvez seja a chave para a colonização bem 
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sucedida da Avicennia nos manguezais. McKee et al., (1988) apontam que em regiões com 

concentrações elevadas de H2S, a colonização por Rhizophora mangle (L.) é inibida e só é 

possível a colonização por A. germinans devido à oxidação de sua rizosfera. Em regiões do 

sedimento onde há presença de oxigênio a forma mais encontrada do enxofre é a forma oxidada: 

o sulfato. Nossos resultados apontam uma concentração ligeiramente superior de sulfato no 

sedimento em contato com as raízes de absorção do que naquele ao redor dos pneumatóforos 

ou do sedimento sem contato com raízes. Os valores para concentração de sulfato estão dentro 

da faixa já observada por Correia, (2014) para o sedimento de Coroa Grande: 0,3 – 1,6 mM.   

O aumento da concentração de sulfato estimula a atividade das bactérias sulfato-

redutoras (LAMERS et al., 2013). Vladar et al., (2008) (apud. COSIO et al., 2014) observaram 

aumento da sulfato-redução na rizosfera de macrófitas marinhas e de água doce em relação ao 

sedimento sem raízes. No presente trabalho também foi observado aumento da sulfato-redução 

na rizosfera de A. schaueriana, especialmente no sedimento em contato com as raízes de 

absorção, as taxas de sulfato-redução foram significativamente maiores. Além da concentração 

de sulfato, a rizodeposição estimula a atividade das sulfato-redutoras (WU et al., 2013) pela 

liberação de carbono lábil. Já é bem conhecida a relação entre a atividade bacteriana e o input 

de carbono na rizosfera (WINDHAM‐MYERS et al., 2009). Sendo assim, em concordância 

com nossos dados, foi observado juntamente com o aumento do teor de MO na rizosfera o 

aumento da produção bacteriana. Também foi observado que o aumento das taxas de sulfato-

redução coincide com o aumento da produção bacteriana. Uma vez que as BSR representam 

um importante grupo em sedimentos de manguezais (YASAWONG et al., 2013) era esperado 

que a produção bacteriana fosse correlacionada ao aumento da atividade das BSR.  

Por muito tempo as BSR foram consideradas as principais responsáveis pela metilação 

do Hg tanto em sedimentos anóxicos (COMPEAU E BARTHA, 1985) quanto no perifíton 

(CORREIA et al., 2012). Ao avaliarmos as taxas de sulfato-redução e metilação no sedimento 

sem raízes e na rizosfera, observamos que ambas são estimuladas na rizosfera. Entretanto, 

confrontando as taxas de sulfato-redução e metilação individualmente em cada amostragem 

(i.e. por testemunho analisado) percebe-se que o aumento das taxas de sulfato-redução não 

corresponde ao aumento da metilação. Correia, (2014) analisando as taxas de sulfato-redução e 

metilação no mesolitoral de Coroa Grande e do Jequiá não observou correlação positiva entre 

elas, porém encontrou correlação positiva entre ambas na região do bosque de bacia de Coroa 

Grande. Do mesmo modo, Ding et al., (2010) não observaram correlação positiva entre esses 

dois processos em manguezais da China. Wu et al., (2011) observaram correlação negativa 

entre as taxas de sulfato- redução e metilação em um sedimento de manguezal. Os últimos 
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autores sugerem que a metilação em sedimentos de manguezais envolveria outros grupos 

metabólicos e que as BSR não seriam as principais metiladoras nesse ambiente. Vale destacar 

que Ding et al., (2010) e Wu et al., (2011) avaliaram a concentração de MeHg no sedimento e 

não o processo de metilação do Hg. 

Recentes estudos têm destacado o potencial metilador das bactérias ferro-redutoras em 

sedimentos (FLEMING et al., 2006; KERIN et al., 2006; SI et al., 2015; WARNER et al., 2003; 

YU et al., 2012). Neste trabalho, observamos que no sedimento em contato com raízes, em 

especial, as de absorção, a metilação foi aumentada significativamente, coincidindo com os 

locais de formação das placas férricas. Nossos resultados sugerem que além das BSR as ferro-

redutoras também poderiam desempenhar um papel importante na metilação do Hg na rizosfera 

em manguezais. A princípio, apesar da coexistência das ferro-redutoras e BSR em sedimentos, 

ainda não está claro se o processo de metilação por elas realizado é independente um do outro 

(YU et al., 2012). Como destacado por Hamelin et al., (2011) “a visão de que a metilação é um 

processo realizado por um único consórcio de microrganismos (BSR)” precisa ser revista. 

Nossos resultados apontam que, em ambientes tão complexos como os manguezais, outros 

grupos metabólicos estariam associados às BSR na metilação do mercúrio em sedimentos 

influenciados por raízes. Correia et al., (2012) chegaram à mesma conclusão avaliando o 

potencial metilador em sedimento e raízes de macrófitas aquáticas. Novos estudos seriam 

necessários para identificação de quais grupos estariam envolvidos na metilação em diferentes 

condições ambientais. 

Paralelamente, as taxas de metilação do mercúrio também dependem de uma série de 

fatores físico-químicos que controlam a biodisponibilidade do Hg+2 (BENOIT et al., 2003; 

DROTT et al., 2007), como salinidade, pH, oxigênio (Eh, concentração de sulfato e sulfeto, 

oxidróxidos de ferro), matéria orgânica, temperatura (FROHNE et al., 2012). Dos fatores físico-

quimicos avaliados neste trabalho, o pH, o oxigênio, a concentração de sulfato e o teor de MO 

apresentaram variação entre a rizosfera e o sedimento sem raízes, sendo a salinidade o único 

parâmentro que não variou. A redução do pH tende a favorecer a biodisponibilidade do 

mercúrio, uma vez que diminui sua complexação a substratos orgânicos, entretanto isso é 

observado em pH< 5,0 (COSIO et al., 2014; FROHNE et al., 2012). Sendo assim, o pH neste 

trabalho (7,2), a princípio, não apresentaria influência na biodisponibilidade do mercúrio, como 

também observado em trabalhos anteriores (COSIO et al., 2014). Já em presença de oxigênio, 

o aumento das concentrações de sulfato favorece a metilação do mercúrio, uma vez que reduz 

sua complexação a sulfetos, que podem precipitar na forma de HgS (COSIO et al., 2014). O 

aumento da concentração da matéria orgânica na rizosfera parece estar positivamente 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2008JG000815/full#jgrg465-bib-0003
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2008JG000815/full#jgrg465-bib-0016
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correlacionado ao aumento da metilação do mercúrio, já que a atividade bacteriana é estimulada 

pelo carbono proveniente da rizodeposição (GUIMARÃES et al., 2000; WINDHAM‐MYERS 

et al., 2009).  

Com relação à concentração de THg na rizosfera com presença de placa férrica, 

observou-se uma concentração de mercúrio 5 vezes menor neste local do que no sedimento de 

superfície (≥ 4cm) analisado no Capítulo 2 para a mesma região (100µg.kg-1). Em estudo prévio 

realizado com macrófitas (arroz) comparando a concentração de THg no sedimento sem raízes, 

na rizosfera e em partes da macrófitas, foi observada redução da concentração de THg na 

rizosfera (em comparação com sedimento sem raízes) ao mesmo tempo em que a concentração 

de THg aumentava no interior da planta (LI et al., 2014). Entretanto não foram encontrados 

trabalhos que abordassem essa dinâmica em manguezais para mercúrio. A imobilização de 

metais na placa férrica é muito variável e depende de fatores como extensão da placa férrica, 

da espécie de planta analisada, do próprio metal e da presença de outros metais (BATTY et al., 

2000; LI et al., 2014; PI et al., 2010;). Nossos dados, a princípio, estão de acordo com resultados 

obtidos no estudo citado acima, sugerindo que o Hg possa estar sendo translocado para planta, 

especialmente por sua biodisponibilização na forma de MeHg. Entretanto, futuros estudos são 

necessários para a avaliação dessa questão, incluindo a determinação das concentrações de THg 

no interior das raízes e folhas de A. schaueriana. 
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6 Conclusões: 

 

- Capítulo 1:  A eficiência das 3 metodologias de incorporação de 14C-leucina testadas 

para avaliação da PB em sedimento de manguezais se mostrou semelhante, porém, a adaptação 

da técnica permitiu menor perturação do sedimento e otimização do tempo de extração proteica. 

A concentração de saturação de 14C -leucina foi de 200µM e a incorporação foi linear 

até o tempo de 2h. 

A extração alcalina apenas com adição de NaOH se mostrou mais eficiente do que com 

adição de detergentes e/ou pérolas de vidro. 

- Capítulo 2:   O manguezal de bacia, na baía de Sepetiba, apresentou a menor produção 

bacteriana, porém o maior acúmulo de matéria orgânica no sedimento. 

O manguezal do Jequiá, na baía de Guanabara, apresentou produção bacteriana mais de 

50 vezes superior ao de Coroa Grande, podendo estar relacionada à contaminação por despejo 

de esgoto. 

Os procariotos estão presentes ao longo de todos os perfis sedimentares e são 

responsáveis por quase 100% da produção bacteriana nos manguezais estudados  

A sulfato-redução parece não ser o processo dominante para degradação de compostos 

orgânicos nos manguezais estudados. 

- Capítulo 3:  O potencial de metilação do mercúrio é maior na rizosfera do que no 

sedimento de manguezal sem influência de raízes bem como a taxa de sulfato-redução e 

produção bacteriana. 

 Outros grupos, além das bactérias sulfato-redutoras, podem estar envolvidos na 

metilação do mercúrio neste ambiente. 
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7. Sugestões para futuros estudos: 

 

- Avaliação da contribuição das bactérias ferro-redutoras para (1) produção bacteriana 

em sedimentos de manguezais bem como (2) seu papel na metilação do mercúrio na rizosfera 

de A. schaueriana. 

 

- Análise das concentrações de sulfato/sulfeto, Fe+3/Fe+2, nitrogênio, fósforo para 

determinação dos fatores que contribuem para o aumento da produção bacteriana com a 

profundidade observado no perfil de PB na planície de maré do manguezal do Jequiá. 

 

- Papel da placa férrica na imobilização/mobilização do mercúrio na rizosfera de A. 

schaueriana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

8 Referências  
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