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RESUMO

As células marrons (CM), tipicamente encontradas em bivalves marinhos, são
conhecidas por executarem atividades de excreção e metabolização de substâncias
tóxicas. Investigações sobre essas células em bivalves da costa brasileira são escassas e
inconclusivas. Neste estudo, objetivou-se analisar a expressão das CM em Lucina
pectinata (Bivalvia: Lucinidae) de estoque natural e sob estresse férrico. Os 360
exemplares utilizados no estudo foram coletados em um manguezal do Rio Cachoeira,
Ilhéus (BA) e separados em quatro tratamentos, a saber: (a) controle negativo (CN)
(animais do ambiente sem estresse de confinamento) (n = 50); (b) controle positivo (CP)
(estresse de confinamento) (n = 90); (c) tratamento 1 (T1) (2,0 mg de Fe+3/L) (n = 90) e;
(d) tratamento 2 (T2) (5,0 mg de Fe+3/L) (n = 90). Após a aclimatação e um período de
45 dias de indução ao estresse de confinamento e férrico, os sobreviventes (n = 283)
foram analisados macroscopicamente e sua biometria aferida. Os tecidos foram
submetidos à técnica convencional de histologia e corados com hematoxilina de Harris e
eosina (HE) e os cortes analisados em microscopia de luz. Os métodos histoquímicos de
Turnbull e Perls foram utilizados para avaliar a presença dos íons de ferro Fe+2 e Fe+3,
respectivamente. A citomorfologia e os índices de ocorrência das CM também foram
avaliados. A presença de CM foi registrada em todos os animais analisados e sua
presença foi conspícua nos rins. CM também foram identificadas migrando através da
parede epitelial do intestino em sentido ao lúmen e foram frequentes nos casos de
animais em processo degenerativo dos gametas. Essas observações confirmaram a
função excretora das CM, bem como seu papel na remoção de resíduos biológicos. Os
resultados positivos para os métodos de Turnbull e Perls evidenciaram a capacidade de
metabolização e detoxificação dos íons de ferro. A alta expressão das CM no CN
indicou uma má qualidade ambiental do Rio Cachoeira. Foram ainda identificadas
quatro possíveis vias de excreção em L. pectinata, sendo elas: (a) a eliminação de forma
difusa pelo sistema nefroctenidial; (b) a “autoexcreção” das CM por meio da urina; (c) a
“autoexcreção” das CM pelo trato digestivo e; (d) a excreção de compostos
potencialmente tóxicos aderidos às esferas residuais do trato gastrointestinal.

Palavras chave: brown cells; Lucina pectinata; estresse férrico; estresse de
confinamento; excreção; detoxificação; metais pesados; manguezal; bivalves.
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ABSTRACT

The brown cells (CM), typically found in marine bivalves are known to perform
activities of excretion and metabolism of toxic substances. Investigations about these
cells in bivalves from the Brazilian coast are sparse and inconclusive. In this study, we
aimed to analyze the expression of CM in Lucina pectinata (Bivalvia: Lucinidae) from
natural stock and subject to ferric stress. The 360 specimens used in the study were
collected in a mangrove of the Cachoeira river (Ilhéus, Bahia, Brazil) and separated in
four treatments, namely: (a) negative control (CN) (animals from environmental without
stress of confinement) (n = 50); (b) positive control (CP) (stress of confinement) (n =
90); (c) treatment 1 (T1) (2.0 mg Fe+3/L) (n = 90) and; (d) treatment 2 (T2) (5.0 mg
Fe+3/L) (n = 90). After the acclimation and a period of 45 days, the survivors (n = 283)
were analyzed macroscopically and measured. The tissues were prepared according
conventional histology technique and stained with Harris hematoxylin and eosin (H&E)
and the histological sections were analyzed under a light microscope. The histochemical
methods Turnbull and Perls were used to assess the presence of iron ions Fe+2 and Fe+3,
respectively. The cytomorphology and occurrence ratios of CM were also evaluated.
The occurrence of CM was recorded in all analyzed animals and their presence was
conspicuous in kidney. CM were also identified migrating through the epithelial wall of
the intestine into the lumen and were frequent in cases of animal with gametes in
degenerative process. These observations confirmed the excretory function of the CM as
well as its role in the removal of biological waste. Positive results for methods of
Turnbull and Perls evidenced the ability of metabolism and detoxification of iron ions.
The high expression of CM in CN indicated a poor environmental quality of the
Cachoeira river. Were also identified four possible routes of excretion in L. pectinata,
these being: (a) the difuse elimination by nephroctenidial system; (b) the "selfexcretion" of CM by urine; (c) the "self-excretion" of CM by digestive tract and; (d) the
excretion of potentially toxic compound adhered to residual granules from
gastrointestinal tract.

Keywords: brown cells; Lucina pectinata; ferric stress; stress of confinement;
excretion; detoxification; heavy metals; mangrove; bivalves.
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1. INTRODUÇÃO

As células marrons (CM) ou brown cells são encontradas tipicamente em
bivalves marinhos, embora não sejam exclusivas desses moluscos. Ricas em vesículas
coradas de castanho a marrom escuro, a origem dessas células ainda é incerta e há
dúvidas se estas são epiteliais ou pertencentes ao tecido conjuntivo hemolínfico.
Múltiplas funções são atribuídas às mesmas, entre as quais a excreção e o metabolismo
de substâncias tóxicas.
Estudos ainda não publicados realizados com bivalves de interesse econômico
do sul da Bahia evidenciaram a presença conspícua de CM em Lucina pectinata
(Gmelin, 1791). Popularmente conhecida como lambreta, essa espécie é um importante
recurso extrativista para as comunidades ribeirinhas dessa região, que, além de a
utilizarem na própria alimentação, a comercializam. A sobre-explotação desse recurso
tem ocasionado a depleção nos estoques naturais locais.
Lucina pectinata pertence a uma família primitiva de bivalves (Lucinidae). Os
lucinídeos não possuem sifão inalante e se alimentam por filtração, cujas partículas
alimentares são coletadas com a ajuda de um tubo construído com o auxílio do pé,
encaminhadas aos ctenídios1 e depois aos palpos labiais e boca.
Os lucinídeos são conhecidos por formarem associações simbióticas com
bactérias quimiossintetizantes, o que lhes permite a metabolização de compostos tóxicos
do ambiente. Essa interação possibilita a L. pectinata habitar entre 10 e 20 cm de
profundidade no sedimento dos manguezais, uma faixa tipicamente anóxica e, portanto,
limitante à sobrevivência de muitos outros bivalves infaunais.
A anoxia do manguezal favorece o metabolismo anaeróbico produtor de gás de
sulfeto (H2S-2) e a condição redutora causa a retenção de metais potencialmente tóxicos.
O ferro, na condição redutora, está presente na forma ferrosa (Fe+2) e biodisponível na
água intersticial, isto é, pode ser acumulado pelos filtradores, como por L. pectinata.
Porém, em concentrações elevadas nos organismos, esse metal pode ser prejudicial,
afetando a fisiologia celular e comprometendo o funcionamento de órgãos. Nesse
contexto, é pressuposto que as CM atuem como detoxificadoras, o que inclui o ferro.

______________
1

Ctenidium: órgão par semelhante às brânquias, porém, também responsável pela alimentação. Plural:

ctenídios. Fonte: Dicionário de Zoologia Oxford (ALLABY, 2003).
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Os principais metais traços bioacumulados estudados em bivales são o cádmio
(Cd), o chumbo (Pb), o cobre (Cu), o níquel (Ni) e o zinco (Zn) (SCHULZ-BALDES,
1974; ZAROOGIAN; YEVICH, 1993; DUQUESNE; COLL, 1995; ZAROOGIAN,
1997; SABATINI et al., 2011). Estudos relacionados às concentrações e efeitos do ferro
(Fe) são escassos, quer seja quando analisados concomitantemente a outros metais
(GEORGE et al., 1980; BORDIN et al; 1994; PALPANDI; KESAVAN, 2012) ou de
forma específica (HOBDEN, 1969; BROWN; KUMAR, 1990).

1.1. Hipóteses

Estudos sobre as CM em bivalves marinhos da costa brasileira são escassos e
inconclusivos. Considerando esse fato e a importância que essas células representam
para a adaptação de bivalves às condições adversas de ambientes reduzidos, assim como
na eliminação de metabólitos e xenobióticos, este estudo investigou as seguintes
hipóteses:
 As CM desempenham papel de excreção, sendo conspícuas nos rins;
 As CM são capazes de armazenar, transportar, metabolizar e detoxificar íons
de Fe+3;
 As CM desempenham atividades de coleta e transporte de compostos
potencialmente tóxicos de forma sistêmica;
 A expressão e distribuição das CM no organismo estão relacionadas à função
de cada órgão e às condições às quais o indivíduo está exposto.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral
 Investigar a expressão de células marrons (CM) em Lucina pectinata de
estoque natural e em condição de estresse férrico induzido.
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2.2. Objetivos específicos
 Calcular a prevalência de células marrons (CM) em L. pectinata;
 Caracterizar a morfologia e o tamanho das CM;
 Avaliar a ocorrência e a expressão das CM nos diversos órgãos;
 Verificar a expressão das CM em condição de confinamento;
 Verificar a expressão das CM em condição de estresse férrico induzido;
 Verificar ocorrência de alteração morfológica das CM em função do estresse
férrico;
 Averiguar se ocorreu mudança na distribuição das CM em função do estresse
férrico;
 Observar se ocorreu a absorção do ferro férrico (Fe+3) e sua conversão iônica
para o estado ferroso (Fe+2);
 Caracterizar o ambiente de ocorrência natural de L. pectinata como base para a
interpretação dos resultados do ensaio.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. Breve ecologia de manguezais

Os manguezais são zonas úmidas de fitofisiografia formada, sobretudo, por
árvores que colonizam planícies entremarés e limites terrestres de estuários tropicais e
subtropicais, ocorrendo geralmente entre as latitudes 25°N e 25°S (DUKE et al., 1998).
Nesses ambientes, os gradientes verticais são fatores determinantes (DAY et al., 2013).
O sedimento do manguezal é geralmente estratificado em (a) superfície
oxigenada (determinada pela presença de oxigênio dissolvido) e oxidada e (b) zona
anóxica ou reduzida (Figura 1). A depender da composição granulométrica, a região
oxigenada pode alcançar maiores profundidades ou ser limitada a apenas alguns
milímetros ou até mesmo não ser detectável (WILSON; FLEEGER, 2013).
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Figura 1: Perfil de uma coluna sedimentar de manguezal estratificada em zona
oxigenada (oxidada) e zona anóxica (reduzida). Fonte: Adaptado de Day et al. (1989).
Na zona oxigenada, processos de oxidação convertem íons de ferro e manganês
para Fe+3 e Mn+4, respectivamente. Essa condição oxidativa também favorece a retenção
do cobalto (Co+3), magnésio (Mg+2), níquel (Ni+3), zinco (Zn+2), fosfato (PO4) e sílica
(SiO2), entre outras substâncias solúveis presentes na coluna d’água ou na superfície do
sedimento. Na zona anóxica, processos de redução convertem os íons de Fe+3 e Mn+4
para Fe+2 e Mn+2, respectivamente, assim como favorecem a retenção do cobre (Cu+1),
molibdênio (Mo+2), prata (Ag+1) e urânio (U+3). A depleção do O2 na coluna do
sedimento intensifica ainda a conversão do nitrato (NO3-) a nitrito (NO2-) e deste para
nitrogênio amoniacal (NH3 e NH4+) e o metabolismo anaeróbico de redução do sulfato
(SO4-2) a sulfeto (H2S-2) (PONNAMPERUMA, 1972; WILSON; FLEEGER, 2013).
Esse metabolismo biogeoquímico contribui ainda absorvendo o excesso de
nutrientes de origem autóctone e alóctone, e não raramente, sequestra para o sedimento,
poluentes originados das atividades antrópicas (SOUZA et al., 2009). Logo,
concentrações elevadas dessas substâncias podem ser atingidas no ambiente do
sedimento, mesmo não havendo fontes pontuais significativas (PAULA et al., 2010).
Dessa forma, as taxas de percolação do O2 e do seu consumo no sedimento
determinam o perfil da descontinuidade redox (PDR) e a saturação do gradiente, sendo
também, o principal fator de controle sobre a distribuição vertical da infauna (fauna
bêntica que vive enterrada no sedimento) (WILSON; FLEEGER, 2013) (Figura 2).
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Figura 2: Generalização do metabolismo biogeoquímico, cor do sedimento e
distribuição da fauna bêntica em manguezais em função da profundidade. Fonte:
Adaptado de Wilson e Fleeger (2013).
Os manguezais são reconhecidos por sua alta produtividade, baixa diversidade e
grande importância ecológica. Eles servem ao forrageio, à residência temporária de
várias espécies e à reprodução e berçário para muitas espécies de vertebrados e
invertebrados, incluindo várias de importância econômica (DAY et al., 1989).
Em contanto direto com o sedimento, a comunidade bêntica inclui espécies
produtoras (fitobentos) e consumidoras (zoobentos) (WILSON; FLEEGER, 2013) e
devido às características biogeoquímicas do ambiente, adaptações morfofisiológicas e
comportamentais específicas são conspícuas nos organismos de sua biota (DAY et al.,
2013).
Os zoobentos são classificados de acordo com o hábito de vida em: (a) epibentos
e hiperbentos para organismos que se movem livremente entre o sedimento e a coluna
d’água, e.g., camarões e copépodes; (b) infaunais (= endofaunais) para espécies que se
enterram no sedimento, e.g., poliquetos, oligoquetos, crustáceos, gastrópodes e bivalves
e; (c) epifaunais para aqueles que se fixam em substratos consolidados tais como rochas
e raízes de mangue, e.g., ostras. A comunidade bêntica tem sido classificada também,
em função da praticidade da amostragem, quanto ao tamanho dos organismos em:
macrobentos, mesobentos e microbentos (WILSON; FLEEGER, 2013).
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3.2. Fisiologia do ferro

Embora o ferro seja um micronutriente essencial para o crescimento e atividade
celular (GEORGE; COOMBS, 1977; BORDIN et al., 1992), ele é também um agente de
estresse fisiológico (VALAVANIDIS et al., 2006; ALMEIDA et al., 2007).
Quando os grupos hemes (Fe+2) não estão ligados às proteínas quelantes, tais
como nas hemoglobinas, mioglobinas, metalotioneínas e ferritinas, a produção de
espécies reativas de oxigênio (EROs) é intensificada (FERREIRA; MATSUBARA,
1997). Essa biorreatividade pode resultar em condições fisiopatológicas tais como
hemólise, peroxidação lipídica, degradação do DNA e desnaturação proteica
(WIJAYANTI et al., 2004; ALMEIDA et al., 2007; VALAVANIDIS et al., 2006;
VASCONCELOS et al., 2007).
Concentrações de ferro excedente a 2.000 mg/kg (peso seco) são documentadas
nos rins, ctenídios, glândula digestiva, intestino, manto, massa visceral e na concha de
bivalves, variando conforme a espécie estudada e/ou condições de dieta e poluição
(EISLER, 2009). A taxa de absorção desse metal pode ser afetada pela forma química
biodisponível no ambiente (GEORGE; COOMBS, 1977) e quando absorvido, rotas de
defesa bioquímica do organismo buscam executar a biotransformação iônica do metal
para um estado menos deletério (HUGHES, 2005). Assim, enquanto esses íons
biorreativos estão concentrados no tecido animal, células responsáveis pela estocagem,
regulação homeostática iônica oxirredutiva, detoxificação e excreção do ferro e outros
compostos potencialmente tóxicos, atuam para manter a homeostasia do organismo.

3.3. Modelo de estudo: Lucina pectinata (Gmelin, 1791) (Lucinidae)

Os bivalves da família Lucinidae apresentam valvas circulares, espessas e
equivalentes; a cicatriz do músculo adutor anterior é alongada e do posterior
arredondada; o ligamento é externo ou parcialmente interno; a dobradiça contém dois
dentes cardinais pequenos, um anterior e outro posterior (RIOS, 2009). Os umbos são
pequenos; o pé é geralmente longo e vermiforme; os palpos labiais são pequenos; as
lâminas ctenidiais exteriores estão ausentes e as lâminas interiores são grandes, lisas,
grossas e ligeiramente dobradas; as gônadas e a glândula digestiva estão, por vezes,
contidas em saliências laterais do saco visceral; as espécies da família são geralmente
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dioicas (THIELE, 1935). Maiores informações a respeito do histórico evolutivo e da
morfofisiologia da Classe Bivalvia estão apresentados no Apêndice 1.
Os lucinídeos não possuem sifão inalante (RIOS, 2009) e nesse grupo, a
alimentação ocorre por filtração de partículas orgânicas coletadas diretamente do
sedimento (MORTON, 1983). Protobactérias sulfeto-oxidativas e endossimbióticas
obrigatórias também colaboram com a alimentação desses bivalves, contribuindo com
compostos orgânicos gerados a partir da quimiossíntese (LePENNEC et al., 1988;
BOLOGNESI et al., 1999; TAYLOR et al., 2011).
Evidências morfológicas e paleoecológicas sugerem que essas interações
quimiossimbióticas são primitivas e que implicaram de forma decisiva no curso
evolutivo da família (TAYLOR et al., 2011). Logo, esses atributos fortalecem a
hipótese de que esse táxon pode ser uma família primitiva dentre os bivalves atuais
(THIELE, 1935) (Apêndice 2).
Pertencente à família Lucinidae e assumindo o arranjo da Classe Bivalvia
mencionada por Rios (2009), pode-se considerar a seguinte taxonomia para L. pectinata
(Figura 3):

Subclasse:

Heterodonta Neumayr, 1884

Ordem:

Veneroida (H. Adams & A. Adams, 1856)

Superfamília:

Lucinoidea Fleming, 1828

Família:

Lucinidae Fleming, 1828

Gênero:

Lucina Bruguière, 1797

Figura 3: Lado externo e interno das valvas de Lucina pectinata. Exemplares
coletados no Rio Cachoeira, Ilhéus, Bahia.
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Essa taxonomia tem gerado controvérsias que envolvem desde casos de
especiações diferenciadas entre Lucina Lamarck, 1799 e Phacoides Blainville, 1825
(THIELE, 1935) até sinonímia com Phacoides pectinatus (Gmelin, 1971) (TAYLOR,
2013) (Apêndice 3). No presente estudo, a classificação teve como referência Rios
(2009), assumindo-se que se trata de L. pectinata.

3.4. Manutenção homeostática e imunológica por células marrons (CM)

Os moluscos bivalves são dotados de um sistema circulatório aberto que
transporta o sangue (hemolinfa) pelos vasos linfáticos e realiza a percolação humoral
nos tecidos (CHENG, 1981), protegendo o organismo de patógenos e mantendo a
imunoinspeção (OEHLMANN; SCHULTE-OEHLMANN, 2003).
Ao menos dois tipos de células são reconhecidos para o sistema imune de
bivalves: os hialinócitos (= agranulares) e os granulócitos (= granulares)
(CARBALLAL et al., 1997a; HINE, 1999). Entretanto, muitas outras células também
são descritas como pertencendo a esse sistema, entre elas as células marrons.
Células marrons (CM) possuem formas e tamanhos variados (ZAROOGIAN;
YEVICH, 1993; ZAROOGIAN, 1997), podendo ser ovoides, esféricas (RUDDELL;
WELLINGS, 1971) ou ameboides (KATO, 1960). São encontradas em cavidades do
corpo, livres na hemolinfa circulante ou aderidas ao tecido conjuntivo de forma solitária
(HASZPRUNAR, 1996) e/ou aglomerada.
Células morfofuncionais similares às CM também foram identificadas em
moluscos poliplacóforos, monoplacóforos, cefalópodes e gastrópodes, assim como em
crustáceos (HASZPRUNAR, 1996).
As CM não são reativas aos tradicionais corantes histológicos hematoxilina de
Harris e eosina (HE) (STEIN; MACKIN, 1955) e suas vesículas citoplasmáticas
mantêm uma pigmentação que varia de castanho a marrom escuro (ZAROOGIAN,
1997).
Até o estudo de Tamandaré (2012), as CM não tinham nome equivalente na
Língua Portuguesa, sendo conhecidas na literatura mundial predominantemente como
brown cells (RUDDELL; WELLINGS, 1971). Embora a revisão de Haszprunar (1996)
defenda e justifique o uso do termo rogócito, ela também revelou uma considerável
quantidade de nomes atribuídos às CM, tais como: Blasenzelle, brown cell, cellule
nucale, célula oval, célula vacuolada, célula de Leydig, fibrócito, globulócito (= célula
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globular), pore cell, além de rogócito. Além desses nomes, também são mencionados os
termos “células pigmentadas” (MACKIN, 1951); serous cells (CHENG, 1981) e
“células da glândula pericárdica” ou “da glândula de Keber” (KATO, 1960;
ZAROOGIAN; YEVICH, 1993).
A ocorrência, a variabilidade, a nomenclatura e as possíveis funções das CM
dentro do filo Mollusca foram revistas por Haszprunar (1996). Contudo, observando-se
a literatura e citações que dizem respeito a essas células, percebe-se que o assunto ainda
é polêmico e está muito aquém de ser consensual. As possibilidades de terem ocorrido
interpretações errôneas, contradições e conclusões equivocadas tornam-se perceptíveis
quando se avalia, para além da diversidade dos nomes, a disparidade entre as funções e
ontogenia atribuídas a essas células.
Nesse contexto, são referidas, entre outras, as seguintes atividades fisiológicas
das CM em moluscos bivalves:
 Primeira linha de defesa em bivalves (ZAROOGIAN; YEVICH, 1993);
 Acúmulo e detoxificação de poluentes orgânicos e inorgânicos por processos
lisossomais (ZAROOGIAN; VOYER, 1995; HINE, 1999; ZAROOGIAN; JACKIM,
2000; ZAROOGIAN; NORWOOD, 2002) como resposta às inflamações crônicas
(ZAROOGIAN; YEVICH, 1994);
 Metabolismo de contaminantes, íons metálicos e elementos reativos, e.g.,
enxofre (S), (RIFKIN et al., 1969; ZAROOGIAN, 1997), ferro (Fe) (RUDDELL;
WELLINGS, 1971; TAMANDARÉ, 2012), cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobre (Cu),
níquel (Ni) (ZAROOGIAN, 1979; ZAROOGIAN et al., 1979; ZAROOGIAN et al.,
1982;

ZAROOGIAN;

JOHNSON,

1983;

ZAROOGIAN;

JOHNSON,

1984;

ZAROOGIAN et al., 1993; ZAROOGIAN; ANDERSON, 1995; ZAROOGIAN;
VOYER, 1995; ZAROOGIAN, 1997; ZAROOGIAN; NORWOOD, 2002), cromo (Cr)
(GUZMÁN-GARCÍA et al., 2009) e zinco (Zn) (SOTO et al., 1996);
 Estocagem de lipídeos, proteínas e pigmentos de lipofuscina (MACKIN, 1951;
HAIGLER, 1964; PIRIE; GEORGE, 1979);
 Transporte e processamento de fluídos biológicos (RUDDELL; WELLINGS,
1971; MIX, 1976);
 Excreção (HAIGLER, 1964; CHENG, 1981; HINE, 1999);
 Osmorregulação (HAIGLER, 1964);
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 Secreção do material formador da concha (WHITE, 1942; HAIGLER, 1964);
 Proteção do músculo auricular (HAIGLER, 1964);
 Regulação dos batimentos cardíacos (KATO, 1960);
 Defesa contra parasitos (MACKIN, 1951; STEIN; MACKIN, 1955; CHENG;
BURTON, 1965);
 Remoção de resíduos e outros produtos associados às condições de
parasitismo e outras patologias (CHENG; BURTON, 1966).

A ontogênese das CM é, também, polêmica e incerta, tendo sido atribuída tanto
ao tecido epitelial glandular quanto ao conjuntivo hemolínfico. São mencionadas na
literatura, as seguintes origens para as CM:
 Tecido epitelial:
 Tecido glandular do pericárdio (= glândula de Keber) (RUDDELL;
WELLINGS, 1971; ZAROOGIAN; YEVICH, 1993).
 Tecido conjuntivo:
 Hemócitos de terceira linhagem (MIX, 1976);
 Maturação diferenciada a partir de hialinócitos (HAIGLER, 1964);
 Maturação diferenciada a partir de leucócitos (MACKIN, 1951; STEIN;
MACKIN, 1955);
 Granulócitos em fase degenerativa (CHENEY, 1969).
 Contradição ontogênica:
 As CM são originadas no tecido glandular pericárdico (tecido epitelial) e
pertencentes a uma terceira linhagem de hemolinfa (tecido conjuntivo)
(CHENG, 1981).
 Visão conservadora:
 As CM seriam um tecido não ontogeneticamente restrito ao conjuntivo
hemolínfico, entretanto, que sobrepõe algumas funções e distribuição
tecidual (HINE, 1999).
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Embora pesquisas acerca das funções e ontogenia das CM sejam antigas, tais
como os estudos de Grobben (1888) e White (1942), no Brasil, apenas dois estudos
foram feitos sobre essas células até o momento e ambos ainda não foram publicados.
Estes corroboram as funções de biomarcador da higidez em Crassostrea brasiliana
(Lamarck, 1819) (CASTILHO-WESTPHAL et al., 2008) e a atividade excretora e de
detoxificação de íons de ferro em L. pectinata (TAMANDARÉ, 2012).
No Litoral Sul do estado da Bahia, embora as CM já tenham sido observadas em
Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791), Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828) e
Mytella guyanensis (Lamarck, 1819), sua prevalência e intensidade de ocorrência se
mostraram mais conspícuas em L. pectinata (BOEHS, não publicado).
Células marrons também foram observadas e estudadas nos seguintes bivalves:
 Crassostrea brasiliana (Lamarck, 1819) (CASTILHO-WESTPHAL et al.,
2008);
 Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) (RUDDELL; WELLINGS, 1971);
 Crassostrea virginica (Gmelin, 1791) (MACKIN, 1951; HAIGLER, 1964;
CHENG; BURTON, 1965; CHENG; BURTON, 1966; RIFKIN et al., 1969;
ZAROOGIAN; YEVICH, 1994; STEIN; MACKIN, 1955);
 Ensis siliqua (Linnaeus, 1758) (RUIZ et al., 2013);
 Mercenaria mercenaria (Linnaeus, 1758) (ZAROOGIAN et al., 1989;
ZAROOGIAN et al., 1992; ZAROOGIAN et al., 1993; ZAROOGIAN; ANDERSON,
1995; ZAROOGIAN; VOYER, 1995; ZAROOGIAN, 1997; ZAROOGIAN; JACKIM,
2000; ZAROOGIAN; NORWOOD, 2002);
 Mytilus edulis Linnaeus, 1758 (SCHULZ-BALDES, 1974; PIRIE; GEORGE,
1979; GEORGE et al., 1982);
 Mytilus galloprovicialis Lamarck, 1819 (SOTO et al., 1996; CARBALLAL et
al., 1997a; CARBALLAL et al., 1997b);
 Pecten maximus (Linnaeus, 1758) (GEORGE et al., 1980).
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Área de estudo
A Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (14º42’ a 15º20’ S e 39º01’ a 40º09’ W)
drena cerca de 4.600 km2, abrange 13 municípios e tem população do entorno estimada
em aproximadamente 600.000 habitantes. O Rio Cachoeira é formado pela confluência
dos rios Salgado e Colônia e atravessa os municípios de Itapé, Itabuna e Ilhéus (LUCIO
et al., 2012).
No perímetro urbano do município de Ilhéus, o Rio Cachoeira conflui com os
rios Fundão (= Itacanoeira) e Santana (= Engenho) e devido à proximidade com o
Oceano Atlântico, sofre influência da intrusão das águas marinhas. A zona de
confluência do estuário, também denominada de Baía do Pontal, compreende uma área
com aproximadamente 16 km2, sendo bordejada por aproximadamente 13 km2 de
manguezal (SOUZA et al., 2009).
O clima da região é tropical quente e úmido (clima Af) segundo a classificação
de Köeppen, com precipitação anual excedente a 2.000 mm e temperatura média de
24,6°C; a fitofisiografia local é formada por floresta ombrófila densa e formações
pioneiras, com perceptível influência fluvial-marinha e sem estação seca e chuvosa
definida (SOUZA, 2005).
Efluentes industriais e esgotos urbanos, sobretudo do município de Itabuna e
efluentes de uma estação de tratamento de esgoto de Ilhéus colaboram de forma
significativa para o enriquecimento trófico do rio (SILVA et al., 2012), resultando em
um sistema eutrofizado segundo classificado por Klumpp et al. (2002) e Souza et al.
(2009). Apesar disso, esses últimos autores constataram que as concentrações de
nitrogênio (N) e fósforo (P) são ocasionalmente reduzidas em função do gradiente de
salinidade, tornando a porção estuarina do rio, eventualmente mesotrófica.
No que diz respeito às concentrações de metais potencialmente tóxicos no
Litoral Sul da Bahia, Alves e Souza (2005) registraram concentrações médias de íons de
ferro Fe+2 na água adjacente de 0,21 mg/L no Rio Acuípe e 0,25 mg/L no Rio Cururupe,
ambos localizados ao sul do Rio Cachoeira. Porém, os valores máximos observados por
esses autores nos rios Acuípe (0,6 mg/L) e Cururupe (0,5 mg/L) eventualmente
ultrapassavam o limite de 0,3 mg/L proposto pela Resolução CONAMA 357/05 para
águas salobras e salinas de classe I (CONAMA, 2005).
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Na altura do Rio de Contas, ao norte de Ilhéus, o setor agrícola é o principal
contribuinte de nitrogênio (N) e fósforo (P) alóctones e a fonte da contaminação por
cobre (Cu) devido ao uso de insumos e defensivos agrícolas (PAULA et al., 2010). O
estuário do Rio Cachoeira também se mostra levemente poluído por cobre (Cu) oriundo
da agricultura local (SCHIAVETTI et al., 2002), cromo (Cr) dos efluentes industriais e
alumínio (Al) e cobre (Cu) dos esgotos urbanos (KLUMPP et al., 2002).

4.2. Coleta de amostras e registros em campo

A coleta de dados abióticos do sedimento e da água do estuário, assim como dos
exemplares de Lucina pectinata foi realizada nas coordenadas 14°49'25.38"S e
39°04'43"W (Figura 4), nas imediações do Bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus (BA). O
material biológico foi coletado mediante licença de extração ambiental permanente
(ICMBio/SISBIO 23308-1) em novembro e dezembro de 2012.

Figura 4: Ponto de coleta no estuário do Rio Cachoeira. Coordenadas 14°49'25.38"S e
39°04'43"W, município de Ilhéus, Bahia.
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4.2.1. Dados abióticos
O local foi caracterizado “in situ” quanto às propriedades físicas e químicas da
água durante início de maré enchente de quadratura, no mês de dezembro de 2012.
Amostras de sedimento foram coletadas para análises laboratoriais. Assim, cinco poços
medindo aproximadamente 20 x 10 cm foram feitos com o auxílio de um amostrador
cilíndrico de PVC (corer) de forma aleatória na área emersa do manguezal e, após a
percolação da água adjacente, foram determinados os valores do oxigênio dissolvido
(OD), da saturação do oxigênio dissolvido (OD%), do potencial hidrogeniônico (pH),
da salinidade e da temperatura da água percolada. Os mesmos parâmetros foram
analisados em cinco pontos da área imersa (água adjacente).
Na área imersa, cinco poços também aleatoriamente estabelecidos foram
perfurados e a coluna de sedimento retirada, obtendo-se amostras de sedimento
superficial (0 – 10 cm de profundidade) e profundo (10 – 20 cm de profundidade).
Os valores físicos e químicos da água foram aferidos com o auxílio de um
multiparâmetros HANNA® (HI 9828/20) e para as perfurações e coletas do sedimento,
foram utilizados um perfurador em PVC (20 cm de comprimento × 10 cm de diâmetro),
bandejas e colheres plásticas, todos devidamente tratados com solução de ácido
clorídrico (HCl) 1: 1.
As amostragens do sedimento superficial (n = 5) e profundo (n = 5) foram
recolhidas em triplicata, coletando-se material para avaliação da granulometria (n = 10),
matéria orgânica (n = 10) e concentração de ferro total e biodisponível (Fe+2 e Fe+3) na
água percolada (n = 10). Todo o material foi transportado em gelo e as amostras para
análise de ferro foram mantidas em sacos isentos de bolhas de ar para evitar a oxidação
do mesmo (SIMPSON et al., 2005).

4.2.2. Amostragens biológicas

Duas coletas foram executadas em novembro e em dezembro de 2012, retirandose 60 e 300 animais, respectivamente, pelo método de extração manual. Os espécimens
foram levados ao Laboratório de Histologia Animal (LHA) da Universidade Estadual de
Santa Cruz (UESC) para análises biométricas, histológicas e ensaio de confinamento a
estresse férrico induzido.
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4.3. Procedimentos laboratoriais

4.3.1. Análise do sedimento

A granulometria foi determinada pelo método de peneiramento (SUGUIO,
1973), com remoção prévia da salinidade por diluição e decantação e os resultados
foram classificados segundo a escala de Wentworth (1922). A matéria orgânica foi
avaliada em triplicata, pelo método de calcinação em forno mufla a 510°C (DAVIES,
1974). As concentrações de ferro biodisponível (Fe+2 e Fe+3) na água percolada do
sedimento superficial (n = 5) e profundo (n = 5) foram analisadas em triplicata por
reação colorimétrica da ortofenantrolina e leitura espectrofotométrica (510 nm) (ABNT
- NBR 13.934/1997, adaptado às condições estuarinas).

4.3.2. Biometria e análise macroscópica

Os 60 espécimens de L. pectinata adquiridos na primeira campanha foram
destinados aos estudos da anatomia, adequação metodológica e testes piloto (n = 10),
assim como à biometria e histologia para controle negativo (CN) (n = 50). Os 300
exemplares adquiridos na segunda campanha foram submetidos à biometria inicial,
ensaio, biometria final e à histologia.
Os valores biométricos aferidos nos 350 espécimens submetidos ao estudo
foram: (a) o comprimento (eixo anteroposterior); (b) a altura (eixo dorsoventral); (c) o
peso total; (d) o peso das valvas e; (e) o peso da carne úmida (Figura 5). Os três
primeiros parâmetros foram avaliados no início e no final do ensaio e os dois últimos
apenas no término do experimento. As medidas foram tomadas com um paquímetro
digital e os animais pesados em balança de precisão de 0,001 g.
Os exemplares foram examinados externa e internamente quanto a possíveis
alterações macroscópicas relacionadas a parasitismo. As valvas foram também
examinadas quanto à coloração interna que indicasse possível dimorfismo sexual.
Após a biometria, órgãos específicos foram separados com o auxílio de um
bisturi, sob microscópio estereoscópico, para procedimento histológico. Os órgãos
utilizados foram: gônadas, glândula digestiva, rins e ctenídios e quando possível, o
manto e tubo digestório (esôfago, estômago, intestino e reto).
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Figura 5: Medidas-padrão da concha de um bivalve. Fonte: Adaptado de Leal (2002).
4.3.3. Ensaio biológico

A água na qual os animais foram mantidos no ensaio foi coletada na Baía de
Camamu, Bahia, localizada entre as coordenadas 14°06’55” - 14°00’32” S e 39°03’23”
- 39°00’32” W e distribuída entre 10 aquários plásticos (15L) idênticos. O
monitoramento das variáveis físicas e químicas da água foi realizado a cada dois dias
com o auxílio do multiparâmetros HANNA®. A temperatura, a salinidade e a aeração
foram mantidas em

condição aproximadamente constante. Um

período de

aproximadamente 15 dias foi estabelecido para a maturação da água antes de iniciar-se
o experimento.
Após este tempo, os exemplares, medindo aproximadamente 39,05 ± 4,8 mm (n
= 300) de comprimento (eixo anteroposterior), foram distribuídos uniformemente entre
os aquários (30 animais/aquário). Os aquários foram mantidos sem sedimento para
evitar imprecisão na inferência de dados do estresse férrico. A alimentação dos
espécimens foi feita com o acréscimo de macroalgas e microbiota associada coletadas
próximo ao manguezal de origem dos espécimes. A aclimatação dos organismos foi
considerada estabelecida a partir da redução da mortalidade.
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Durante os processos de maturação da água e adaptação dos animais, quando
necessário, era realizada a diluição da água, mediante a adição de água destilada e assim
a salinidade foi mantida em aproximadamente 20. Após esse período, não houve mais
diluições. Os animais foram submetidos ao ensaio conforme o desenho amostral da
Figura 6.

Figura 6: Desenho amostral utilizado para a indução e avaliação do estresse de
confinamento e férrico em espécimens de Lucina pectinata.
As concentrações experimentais de ferro foram determinadas com observação na
Resolução CONAMA 357 (CONAMA, 2005) e na Ficha de Informações de Segurança
de Produtos Químicos – FISPQ (SUALL, 2012) do cloreto férrico e adaptações. O íon
férrico foi utilizado devido à sua maior biorreatividade em relação ao íon ferroso e a fim
de se averiguar a possível existência de uma biotransformação iônica como método de
defesa bioquímica do organismo.
Segundo a legislação vigente, a água dos corpos hídricos considerados de classe
I pode ser destinada à recreação de contato primário, proteção das comunidades
aquáticas, aquicultura e atividades de pesca, entre outras funções, contudo, a água da
classe III, apenas à navegação e à harmonia paisagística (CONAMA, 2005). O
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, padroniza as concentrações 0,3
mg/L e 5,0 mg/L de ferro como parâmetro aceitável para a qualidade das águas de
classe I e III, respectivamente. Contudo, observa-se que 1,6 mg/L é a menor
concentração de ferro com efeitos observáveis em Daphnia magna Straus, 1820
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(SUALL, 2012), portanto, estabeleceu-se neste estudo, a menor e maior concentração
experimental de ferro de 2,0 mg/L e 5,0 mg/L, respectivamente.
Os animais foram mantidos sob essas condições por 45 dias e posteriormente
avaliados quanto à sua biometria final e parâmetros histológicos.

4.3.4. Histologia

Frações de aproximadamente 5 mm dos ctenídios, rins, gônadas e glândula
digestiva dos animais foram seccionadas e fixadas em solução de Carnoy (SCIENCE,
2009) e guardadas em etanol a 70% para posterior processamento histológico, que
incluiu: desidratação em série alcoólica crescente, diafanização em xilol e inclusão em
parafina. Os tecidos foram microtomizados, obtendo-se cortes entre 6 e 8 µm de
espessura, os quais foram postos sobre lâminas, secos à temperatura ambiente, corados e
depois cobertos com lamínula com bálsamo do Canadá. Três diferentes técnicas de
coloração foram empregadas, a saber:
 Hematoxilina de Harris e eosina (HE) (HOWARD et al., 2004) - técnica não
reativa para células marrons;
 Azul de Turnbull (CALDINI, 2002) - reativo para CM impregnadas por Fe+2;
 Azul da Prússia ou método de Perls (CALDINI, 2002) - reativo para CM
impregnadas por Fe+3.

As reações histoquímicas de Perls (IRP) e Azul de Turnbull (IRT) foram
categorizadas conforme Andrião et al. (2009) em:
 Não reativa (-):

célula não corada;

 Reação fraca (+):

azul claro;

 Reação média (+ +):

azul;

 Reação forte (+ + +):

azul escuro.
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4.3.5. Citomorfologia

O estudo morfológico das células quanto ao tamanho e forma foi realizado a
partir de lâminas histológicas observadas em microscópio de luz (OLYMPUS®, CX31)
adaptado com retículo micrométrico linear (OLYMPUS®, 20.4-RH) e câmera digital
(OLYMPUS®, Evolt-E 330).

4.3.6. Índices

O número de exemplares da amostra contendo CM foi definido como
prevalência. O índice de prevalência (IP) de CM foi determinado tanto para os animais
quanto para a ocorrência de CM em cada região anatômica do exemplar, assim:

A intensidade de ocorrência das CM em L. pectinata foi definida pelo índice de
ocorrência percentual (IO%). Este foi calculado pela técnica de estereologia (LOWE et
al., 1994), com o uso de uma gratícula de Weibel acoplada à ocular de microscópio
óptico. Os valores foram convertidos em dados semiquantitativos e expostos de acordo
com a escala de intensidade de ocorrência (IOQ) de Lowe et al. (1994), nas categorias:
 Intensidade leve:

se < 5% do tecido apresentar CM;

 Intensidade moderada:

se 5 ˫ 25% do tecido apresentar CM;

 Intensidade alta:

se 25 ˫ 50% do tecido apresentar CM;

 Intensidade muito alta:

se > 50% do tecido apresentar CM.

O índice de ocorrência percentual (IO%) também foi utilizado para quantificar
cada nível de reação histoquímica das colorações de Perls e Turnbull. A fim de realizar
comparações e análises estatísticas, os valores percentuais das reações histoquímicas
foram unificados em coeficiente de reação (CR), segundo a fórmula:
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(

Onde: % -

)

(

)

(

)

valor percentual (IO%) de CM não reativa;

%+

valor percentual (IO%) de CM pouco corada;

% ++

valor percentual (IO%) de CM corada;

% +++

valor percentual (IO%) de CM muito corada.

Os valores do coeficiente de reação variam entre 1 e 10, permitindo classificar a
intensidade geral das reações histoquímicas como:
 Reação inexistente:

se CR = 1;

 Reação leve:

se 1 < CR < 2;

 Reação moderada:

se 2 < CR < 5;

 Reação alta:

se CR > 5.

O índice de condição da concha (IC-Shell) (razão entre o peso seco da carne e o
peso da concha) de Rainer e Mann (1992) foi adaptado e calculado pela razão entre o
peso úmido de carne e o peso da concha. Dessa forma, todos os animais tiveram seu ICShell calculado e análise histológicas realizadas, não ocorrendo redução do valor
amostral. O índice de rendimento zootécnico (IRZ) foi determinado pelo quociente entre
o peso úmido da carne e o peso total dos animais.

4.4. Tratamento estatístico

Análises de variância (ANOVAs de Fisher e de Welch) foram aplicadas para
verificar a existência de diferença significativa entre os valores biométricos
(comprimento, altura, peso total, peso das valvas e peso da carne) de L. pectinata, assim
como entre os índices de ocorrência percentuais de CM. A ANOVA de Fisher foi
utilizada para os dados biométricos, valores que apresentaram distribuição normal e
homogeneidade das variâncias. A ANOVA de Welch para os índices de ocorrência, ICShell e IRZ, valores que apresentaram distribuição não normal e homogeneidade das
variâncias. O teste de comparações múltiplas de Tukey (TSD - Tukey Significant
Difference) foi usado a posteriori para comparação das médias.
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O teste Qui-quadrado (χ2) foi utilizado para averiguar (1) a homogeneidade da
distribuição de CM entre (a) os tecidos e (b) o sexo dos espécimens e (2) para se
certificar se ocorreu associação entre a frequência de CM e (a) as concentrações de ferro
dos tratamentos, (b) os órgãos avaliados e (c) o sexo dos espécimes.
Uma Análise de Componentes Principais (PCA) foi utilizada para evidenciar as
correlações entre as variáveis biométricas e o índice de ocorrência de CM nos órgãos
(gônadas, glândula digestiva, rins e ctenídios) em L. pectinata do controle negativo
(CN) e do ensaio (CP = controle positivo e T1 e T2 = tratamentos 1 e 2, com acréscimo
de ferro). Transformação logarítmica [Log (x+1)] foi realizada para a padronização da
distribuição de frequência de todos os dados submetidos à PCA.
O nível de significância adotado para todas as análises foi o de 95%.

5. RESULTADOS

5.1. Condições abióticas do manguezal

As condições de temperatura, salinidade e oxigênio da água percolada do local
de coleta do material biológico e do estuário adjacente, tiveram as seguintes médias (±
desvio padrão), respectivamente: (a) temperatura: 26,44 ± 0,19°C e 29,46 ± 0,27°C; (b)
salinidade: 16,27 ± 0,36 e 17,22 ± 0,84; (c) oxigênio dissolvido: 1,26 ± 0,22 mg/L e
1,64 ± 0,16 mg/L; (d) oxigênio saturado: 16,0 ± 3,54% e 23,3 ± 4,0%. Como se vê,
todos os fatores apresentaram valores um pouco maiores na água adjacente.
A granulometria demonstrou prevalência de areia média (entre 0,25 e 0,5 mm),
tanto na superfície (28,21 ± 4,4%) quanto na região mais profunda (36,6 ± 5,69%). As
demais frações foram representadas, respectivamente, por: (a) 8,62 (± 4,1%) e 9,48 (±
3,0%) de areia grossa; (b) 23,67 (± 0,8%) e 26,47 (± 2,3%) de areia fina; (c) 18,74 (±
3,5%) e 13,28 (± 2,8%) de areia muito fina e; (d) 10,2 (± 2,3%) e 6,77 (± 2,15%) de
finos (siltes e argilas).
Os íons de ferro biodisponível (Fe+2 e Fe+3) da camada superficial apresentaram
concentrações inferiores ao limite de detecção. Na região profunda, a média (± desvio
padrão) do ferro solúvel total foi de 45,24 (± 7,64 mg/L), sendo 25,08 (± 9,81 mg/L) de
Fe+2 e 20,16 (± 5,15 mg/L) de Fe+3.
O teor de matéria orgânica apresentou média de 22,13 (± 2,02 %) no sedimento
superficial e 17,54 (± 4,02 %) no sedimento profundo.
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5.2. Condições abióticas do ensaio

Nos aquários, a temperatura da água se manteve, em média, em 23,4 (± 1,23°C)
e a salinidade foi mantida em 21 (± 1,3). O valor médio do oxigênio dissolvido foi de
2,7 (± 0,2 mg/L) e a média da saturação foi de 36,4 (± 3,8%), o que demonstra que as
condições abióticas do experimento foram mantidas o mais próximo possível das
condições naturais do habitat de Lucina pectinata.

5.3. Mortalidade

Dentre os 270 animais distribuídos em CP (n = 90), T1 (n = 90) e T2 (n = 90),
233 (86,3%) sobreviveram ao período de experimento. O total de 11 mortes ocorreu no
CP, 13 no T1 e 13 no T2. O número amostral total pós-ensaio, portanto, foi de 283
animais, distribuído da seguinte maneira: n = 50 (CN), n = 79 (CP), n = 77 (T1) e n = 77
(T2).

5.4. Biometria

Os resultados da biometria (comprimento, altura e peso) de L. pectinata no
início e no final do ensaio, assim como do lote de animais coletado do ambiente e não
submetido ao confinamento, denominado de controle negativo (CN) estão apresentados
na Figura 7. Não houve crescimento detectável dos animais. Também não foi
evidenciada alteração de peso significativa (p > 0,05) entre o início e o final do ensaio.
A biometria entre os conjuntos de organismos analisados apresentou diferença
altamente significativa (p < 0,001) apenas em relação aos animais do ambiente (CN).
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Figura 7: Biometria pareada e entre tratamentos de Lucina pectinata do Rio Cachoeira
(Ilhéus, Bahia) (n = 283). Média do comprimento e altura em milímetros (mm), peso
total, peso da concha e peso da carne (g). CN = controle negativo (ambiente); CP =
controle positivo; T1 = tratamento 1; T2 = tratamento 2. *** diferença altamente
significativa (p < 0,001) segundo o Teste de Tukey.
Considerando-se apenas os animais do ensaio (CP, T1 e T2), embora a biometria
não tenha evidenciado distinção entre os tratamentos, as fêmeas apresentaram os maiores
valores de comprimento, altura e peso da carne. O peso total e da concha, assim como o
índice de rendimento zootécnico (IRZ) e o índice de condição da concha (IC-Shell) não
apresentaram diferenças significativas entre machos e fêmeas (p > 0,05) (Tabela 1).

Tabela 1: Médias (± desvio padrão) dos parâmetros biométricos e análises de variância
entre machos e fêmeas de Lucina pectinata utilizados no ensaio, sendo: 1 Análise com
base na ANOVA de Fisher;

2

Análise com base na ANOVA de Welch. * diferença

significativa (p < 0,05); ** diferença muito significativa (p < 0,01). IRZ = índice de
rendimento zootécnico; IC-Shell = índice de condição da concha.
Comprimento
(mm)1

Altura
(mm)1

Peso
total (g)1

Peso da
concha
(g)1

Peso da
carne (g)1

IRZ2

ICShell2

Fêmeas
n = 45

40,04
(± 4,98)

35,99
15,18
6,97
(± 4,40) (± 7,18) (± 3,61)

2,10
(± 0,90)

14,13
31,41
(± 2,29) (± 5,99)

Machos
n = 184

38,41
(± 4,12)

34,02
13,40
6,12
(± 3,74) (± 6,41) (± 3,30)

1,78
(± 0,75)

13,60
30,53
(± 1,77) (± 5,30)

Valor p

0,018*

0,002**

0,013*

0,091

0,114

0,134

0,353
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5.5. Sexagem/proporção sexual

A análise da concha evidenciou que as valvas apresentavam coloração interna
amarelada ou esbranquiçada. O teste de independência (χ2) não evidenciou nenhuma
associação entre a referida coloração e o sexo do animal (p > 0,05). Também não foi
verificado nenhum dimorfismo sexual ao analisar macroscopicamente as partes moles
de L. pectinata.
A análise microscópica permitiu constatar o predomínio de machos (n = 197;
69,6%) em relação às fêmeas (n = 71; 25,1%) (n total = 283). Em 5,3% (n = 15) dos
animais não foi possível determinar o sexo em função de gônada em estágio
indiferenciado. Essa relação ocorreu de forma independente (p > 0,05) das condições às
quais os organismos estiveram expostos, quer seja no ambiente natural (CN) ou no
confinamento. A proporção sexual mais alta foi apresentada pelos animais do controle
positivo (CP) do ensaio (5,3 machos: 1 fêmea). No CN (animais sacrificados sem
confinamento), a proporção de machos em relação às fêmeas foi de 1,4: 1 (Figura 8).

Fêmeas
T2

Machos
T1

CP

CN

0

10

20
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40
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60

70

Número de espécimens
Figura 8: Frequências de fêmeas (n = 71) e machos (n = 197) e de Lucina
pectinata nas amostras do ambiente e do ensaio. CN = controle negativo
(ambiente); CP = controle positivo; T1 = tratamento 1; T2 = tratamento 2. Animais
de sexo não determinado (n = 15).
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5.6. Células marrons (CM)

5.6.1. Prevalência

Todos os animais (n = 283) apresentaram CM. A prevalência foi de 100% nos
rins e valores altos ocorreram também nas gônadas e na glândula digestiva. Prevalência
um pouco mais baixa foi observada nos ctenídios (brânquias), embora ainda expressiva
e nesse órgão o valor mais alto foi observado no T2 (Figura 9). As CM foram ainda
conspícuas no manto, esôfago, intestino e reto, órgãos que não puderam ser obtidos em
todos os cortes histológicos.

1
0,9

Índice de prevalência (%)

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
CN

CP

T1

Gônadas

T2

CN

CP

T1

T2

Glândula digestiva

Presença de CM

CN

CP

T1

T2

Rins

CN

CP

T1

T2

Ctenídios

Ausência de CM

Figura 9: Prevalência de células marrons (CM) em Lucina pectinata nas amostras do
ambiente e do ensaio. CN = controle negativo (ambiente); CP = controle positivo; T1 =
tratamento 1; T2 = tratamento 2 (n = 283).
5.6.2. Caracterização morfológica

As CM apresentaram forma esférica, ovoide, de bastonete ou irregular, tendo
sido o formato oval a forma mais comum, que ocorreu em 43,3% das células analisadas.
A média de tamanho foi de 6,09 ± 2,57 µm. No manto, as CM foram significativamente
maiores (p < 0,001) em relação às mesmas células dos demais órgãos, com média de
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7,85 ± 2,85 µm. A variação do tamanho das CM ocorreu de modo independente (p >
0,05) em relação às condições de tratamento do ensaio. Porém, casos de hipertrofia
(Figura 10) das CM foram identificados nos animais do T1 e T2, tratamentos sob
condição de estresse férrico.
Quanto à agregação, as CM ocorreram tanto de forma solitária quanto
aglomerada, o que era observado no mesmo indivíduo. No ensaio, a aglomeração
consistia frequentemente de encarrilhamento (enfileiramento) (Figura 11), o que foi
visto em todos os tratamentos. CM fracamente pigmentadas, correspondendo a formas
juvenis, foram raras, isto é, as CM densamente coradas (células maduras) foram
predominantes.

5.6.3. Distribuição das CM nos órgãos

Nos rins, as CM foram vistas dispersas em todo o órgão, porém, com uma
concentração ligeiramente maior próximo às células irregulares desse órgão, nas
imediações dos ctenídios (Figura 12). Também estiveram presentes intra e
interglomerularmente, seja de forma solitária ou aglomerada (Figura 13). No T2, o
tratamento com a maior concentração de ferro, foi possível identificar adensamento
(infiltração) de hemócitos entre os rins e as lâminas dos ctenídios, caracterizando
processos de quimiotaxia em função da resposta inflamatória (Figura 14).
Nos ctenídios, sobretudo do T2, as CM ocorreram tanto dentro como fora dos
filamentos ctenidiais (Figura 15) e foram também vistas livres na borda externa dos
ctenídeos. Composto similar a metal elementar (Figura 16) foi observado no interior
dos filamentos ctenidiais.
Nas gônadas, as CM ocorreram tanto intra quanto interfolicularmente, em ambos
os sexos (Figuras 17 e 18). Nesse local, a presença dessas células foi frequentemente
associada a folículos em atresia em ambos os sexos e em fêmeas a presença de gametas
residuais, em fase final de eliminação (Figura 19).
No digestório, as CM foram vistas no lúmen dos ácinos da glândula digestiva,
assim como na luz do intestino e no epitélio (parede) do tubo digestório (Figura 20).
Essa última condição foi vista especialmente nos tratamentos sob condição de estresse
férrico (T1 e T2) e em poucos casos (n = 5) em animais não submetidos ao
confinamento (CN). Em todos os casos, era comum a presença das CM na parede do
intestino em clara migração para o lúmen (Figura 21). Não foram observadas CM no
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epitélio do estômago nem em sua cavidade interna. Substâncias refratárias (Figura 22)
também foram observadas juntamente com CM hipertrofiadas no intestino de animais
do CN, T1 e T2.
No manto, as CM apresentavam, por vezes, coloração marrom escuro denso
(Figura 23), característica também visualizada nos rins de poucos animais do T2.

10

11

Figuras 10 e 11: Células marrons (CM) no intestino e rins de Lucina pectinata corados
com hematoxilina de Harris e eosina (HE) e histoquímica de Turnbull,
respectivamente. 10: Hipertrofia de CM no epitélio do intestino de um espécimen do
tratamento 2 (T2). 11: Enfileiramento de CM não reativas ao Método de Turnbull nos
rins de um espécimen do T1. Sendo: IN: intestino; MU: músculo; ep: epitélio; RI: rins;
setas: células marrons;  células renais irregulares.
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13
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Figuras 12 – 14: Células marrons nos rins e nos ctenídios de Lucina pectinata corados
com hematoxilina de Harris e eosina (HE). 12: Aglomerado de CM nos rins de um
espécimen do ambiente (CN). 13: CM nos rins próximas à lâmina de ultrafiltração na
base dos ctenídios de um indivíduo do tratamento 1 (T1). 14: Processo inflamatório
crônico nos rins de um animal do tratamento 2 (T2) com presença de hemócitos e CM
nas proximidades da lâmina dos ctenídios. Sendo: RI: rins; CT: ctenídios; lb: lâmina
basal; setas: células marrons;  células renais irregulares;  hemócitos.
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Figuras 15 – 18: Células marrons (CM) nos ctenídios e gônadas de Lucina pectinata
corados com hematoxilina de Harris e eosina (HE). 15: CM e hemócitos presentes no
ctenídio de um espécimen do tratamento 2 (T2). 16: Composto similar a metal
elementar sendo excretado no ctenídio e presença de células renais irregulares em um
indivíduo do tratamento 2 (T2). 17: Aglomerado de células marrons nos folículos
masculinos de um animal do ambiente (CN). 18: CM em folículos femininos e presença
de gametas maduros e atrésicos em um espécimen do ambiente (CN). Sendo: CT:
ctenídios; FM: folículo masculino; FF: folículo feminino; ci: cílios; ef: interfolicular; af:
intrafolicular; pf: parede do folículo; oo: oócito maduro; ga: gameta atrésico; setas:
células marrons;  hemócitos;  células renais irregulares; * composto similar a metal
elementar.
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19

20

21

Figuras 19 – 21: Células marrons nos folículos femininos, no reto e no intestino de
Lucina pectinata corados com hematoxilina de Harris e eosina (HE). 19: Folículos,
gametas, processos de atresia e presença de CM nas gônadas femininas de um indivíduo
do ambiente (CN). 20: CM presentes no tecido epitelial e no lúmen do reto de um
espécimen do tratamento 1 (T1). 21: CM em processo de migração através do tecido
epitelial do intestino em sentido à luz do órgão em um animal do ambiente (CN).
Sendo: Sendo: FF: folículo feminino; RE: reto; MU: músculo; IN: intestino; GD:
glândula digestiva; FM: folículo masculino; ef: interfolicular; af: intrafolicular; pf:
parede do folículo; oo: oócito maduro; gp: gameta pedunculado; ga: gameta atrésico; ep:
epitélio; ci: cílios; setas: células marrons; atresia folicular.
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23

Figuras 22 e 23: Células marrons no intestino e manto de Lucina pectinata corados
com hematoxilina de Harris e eosina (HE). 22: CM hipertrofiadas e substâncias
refratárias no intestino de um indivíduo do tratamento 2 (T2). 23: CM de coloração
densa no manto de um espécimen do tratamento 2 (T2). Sendo: IN: intestino; MU:
músculo; FM: folículo masculino; MA: manto; ep: epitélio; setas: células marrons; 
hemócitos;  substâncias refratárias.
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5.6.4. Expressão de CM em Lucina pectinata

A expressão de CM nos órgãos de L. pectinata do estoque natural (CN) e sob
condição de estresse de confinamento/estresse férrico (CP, T1 e T2) evidenciou que a
maior quantidade de células (intensidade de ocorrência) ocorreu nos rins em relação aos
demais órgãos, com frequências similares entre os tratamentos, a saber:
 CN: rins > gônadas >> glândula digestiva > ctenídios;
 CP: rins >>> gônadas > glândula digestiva ≈ ctenídios;
 T1: rins >>>> gônadas > glândula digestiva > ctenídios;
 T2: rins >>>> ctenídios > gônadas > glândula digestiva.

O IO% das CM nos rins mostrou diferença altamente significativa (p < 0,001)
entre os tratamentos. A média do IO% do T2 (63,01 ± 19,7%) e T1 (57,53 ± 10,4%)
permitiu classificá-los em IOQ muito alta, o CP como IOQ alta (38,33 ± 12,7%) e o CN
como IOQ moderada (11,37 ± 9,11%).
Nos ctenídios, a média mais alta foi observada no T2 (1,8 ± 4,43%), que diferiu
significativamente (p < 0,05) das médias dos demais tratamentos, tendo sido CN = 0,49
(± 0,89%); T1 = 0,28 (± 0,58%) e CP = 0,18 (± 0,68%).
O índice de ocorrência (IO%) das CM nas gônadas apresentou as seguintes
médias: CN (7,49 ± 16,0%), T2 (1,52 ± 4,87%), T1 (1,14 ± 2,86%) e CP (0,72 ± 1,9).
Essas médias não foram significativamente diferentes (p > 0,05) entre si.
Na glândula digestiva, a média mais alta também ocorreu nos animais do CN
(0,73 ± 1,89%), seguida por T1 (0,62 ± 1,24%) e T2 (0,61 ± 1,16%) e CP (0,19 ±
0,57%). O IO% do CP foi significativamente muito inferior (p < 0,01) em relação aos
demais tratamentos.
O índice de ocorrência (IO%), assim como a intensidade de ocorrência (IOQ)
geral das CM de todos os animais (n = 283) e órgãos analisados, foram expressos na
Figura 24.
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Figura 24: Expressão geral e média (± desvio padrão) do índice de ocorrência de
células marrons (CM) e intensidade em função do tratamento e órgãos analisados em
Lucina pectinata. CN = controle negativo (ambiente); CP = controle positivo; T1 e T2
= tratamentos 1 e 2 (estresse férrico). G = gônadas; D = glândula digestiva; R = rins; C
= ctenídios; M. alta = muito alta.
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Os rins, além de terem apresentado prevalência de 100%, também foram os
órgãos onde se observou os maiores valores para IO% e IOQ, na sequência: CN << CP
<< T1 < T2. Esta dinâmica pode ser observada na Figura 25:

Figura 25: Expressão média de células marrons nos rins de Lucina pectinata. CN =
controle negativo; CP = controle positivo; T1 = tratamento 1; T2 = tratamento 2.
O IO% e IOQ das CM nas gônadas não apresentou diferença significativa em
função dos tratamentos (p > 0,05), entretanto, diferiu de forma considerável (p < 0,05) em
função do sexo, particularmente em fêmeas do ambiente (CN), que apresentaram índices
mais altos em relação aos machos. Não ocorreu diferença significativa na expressão de
CM na glândula digestiva, rins e ctenídios em função do sexo (p > 0,05) (Tabela 2).

Tabela 2: Média (± desvio padrão) do índice (IO%) e intensidade (IOQ) de ocorrência
das células marrons em Lucina pectinata em função do sexo.

1

Análise com base na

variância das médias (ANOVA de Welch); * diferença significativa (p < 0,05).
Gônadas

Glândula digestiva

Rins

Ctenídios

Fêmeas
(n=71)

IO%
IOQ

5,14 ± 14,06
Moderada

0,63 ± 1,67
Leve

41,62 ± 25,92
Alta

1,14 ± 3,5
Leve

Machos
(n=196)

IO%
IOQ

1,19 ± 2,7
Leve

0,47 ± 1,04
Leve

44,2 ± 23,35
Alta

0,55 ± 2,0
Leve

0,021*

0,448

0,462

0,183

Valor de p1

Os eixos I e II do plano fatorial da Análise de Componentes Principais (PCA)
foram responsáveis por 69,8% da variabilidade total dos dados (eixo I = 44,18%; eixo II
= 25,62%) (Figura 26).
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Figura 26: Análise de Componentes Principais (PCA), considerando as variáveis biométricas e o índice de ocorrência (IO %) de células marrons
nos órgãos de Lucina pectinata. Vetores-variáveis: 1) comprimento; 2) altura; 3) peso total; 4) peso das valvas; 5) peso da carne; 6) índice de
rendimento zootécnico (IRZ); 7) índice de condição da concha (IC-Shell); 8) IO% nas gônadas; 9) IO% na glândula digestiva; 10) IO% nos rins;
11) IO% nos ctenídios. Dados logaritmizados [Log (x+1)]. CN = controle negativo; CP = controle positivo; T1 = tratamento 1; T2 = tratamento
2.
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Os resultados da PCA evidenciaram que o lote de animais do ambiente (CN) foi
caracterizado pelos valores mais elevados da expressão de CM nas gônadas (8) e o peso
das valvas (4), peso total (3) e da carne (5). O vetor-variável 8 foi positivamente
associado ao eixo II (0,76) ao passo que os vetores-variáveis 4, 3 e 5 foram
negativamente associados ao eixo I (-0,24; -0,23 e -0,14, respectivamente). O conjunto
dos animais submetidos ao ensaio, principalmente aqueles expostos ao estresse férrico,
foi caracterizado pela conspicuidade de CM nos rins (10), vetor-variável positivamente
associado ao eixo I (0,84).
A explicação percentual de cada componente e as coordenadas de associação de
cada vetor-variável sobre os quatro principais componentes fatoriais estão expressas na
Tabela 3.

Tabela 3: Explicação percentual dos componentes fatoriais e coordenadas de cada
vetor-variável sobre os principais eixos da Análise de Componentes Principais (PCA).
283 observações totais (CN = 50; CP = 79; T1 = 77 e T2 = 77). Dados logaritmizados
[Log (x+1)]. Em destaque, valores de importância relativa para cada eixo.
Eixo I

Eixo II

Eixo III

Eixo IV

Explicação (%)
Simples
Acumulada

44,18
44,18

25,62
69,801

13,035
82,836

9,916
92,752

Vetor-variável
1. Comprimento
2. Altura
3. Peso total
4. Peso das valvas
5. Peso da carne
6. IRZ
7. IC-Shell
8. IO% nas gônadas
9. IO% na glândula digestiva
10. IO% nos rins
11. IO% nos ctenídios

-0,058
-0,063
-0,227
-0,24
-0,137
0,041
0,072
-0,378
-0,064
0,842
0,043

0,043
0,042
0,179
0,183
0,111
-0,032
-0,05
0,762
0,285
0,488
0,119

0,139
0,149
0,528
0,556
0,347
-0,048
-0,118
-0,401
-0,18
0,194
0,06

-0,015
-0,012
-0,051
-0,045
-0,023
0,019
0,018
-0,017
-0,114
-0,101
0,985
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5.6.5. Intensidade das reações histoquímicas

Nos rins de espécimens do CN, CP e T1 e na glândula digestiva de um exemplar
do CN (n = 30/tratamento; total = 120), foi observada leve reação (1 < CR < 2) à
presença de Fe+2, sendo que a área de ocorrência de CM reativas não ultrapassou 20%
desses tecidos. Não ocorreu reação (CR = 1) aos íons de Fe+2 nos demais órgãos
(Figura 27).
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Reação fraca
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Reação forte

Figura 27: Média da ocorrência percentual dos níveis da reação histoquímica de
Turnbull marcadora da presença de íons de Fe+2 com base na intensidade da cor azul,
nos órgãos de Lucina pectinata. CN = controle negativo; CP = controle positivo; T1 =
tratamento 1; T2 = tratamento 2. G = gônadas; D = glândula digestiva; R = rins; C =
ctenídios. Não reativa = célula não corada; Reação fraca = azul claro; Reação média =
azul; Reação forte = azul escuro (n = 120).
A presença de Fe+3 foi observada na glândula digestiva e nos rins de exemplares
do CN, CP e T1. A área de ocorrência de CM reativas não ultrapassou 20% desses
tecidos e a intensidade das reações foi classificada como leve (1 < CR < 2). No T2,
ocorreu uma leve reação ao Fe+3 em menos de 5% da área dos rins e dos ctenídios
(Figura 28).
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Figura 28: Média da ocorrência percentual dos níveis da reação histoquímica de Perls
marcadora da presença de íons de Fe+3 com base na intensidade da cor azul, nos órgãos
de Lucina pectinata. CN = controle negativo; CP = controle positivo; T1 = tratamento
1; T2 = tratamento 2. G = gônadas; D = glândula digestiva; R = rins; C = ctenídios.
Não reativa = célula não corada; Reação fraca = azul claro; Reação média = azul;
Reação forte = azul escuro (n = 120).
Substâncias refratárias similares a metal elementar também estiveram presentes
nos rins, no intestino, nos espaços interfoliculares, nos filamentos ctenidiais e dispersas
no tecido conjuntivo de animais do CN, T1 e T2. Contudo, essas substâncias não foram
reativas à histoquímica de Turnbull e Perls, indicando, portanto que, não se tratava de
íons de ferro Fe+2 ou Fe+3.

6. DISCUSSÃO

Os teores um pouco mais altos de matéria orgânica na superfície (22,13 %) em
relação aos do sedimento profundo (17,54 %) devem-se, possivelmente, à deposição de
compostos orgânicos autóctones e alóctones sobre a camada sedimentar do manguezal,
assim como a processos mais acentuados de decomposição na região mais profunda
anaeróbica e reduzida do ambiente.
A concentração elevada de Fe+3 (20,16 mg/L) na água percolada do sedimento
profundo (10 a 20 cm) pode estar relacionada à composição arenosa do local. Segundo
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Wilson e Fleeger (2013), o perfil redox da coluna sedimentar dos manguezais está
condicionado à granulometria do ambiente, sendo que, quanto mais grosseiro for o
sedimento, maior será a capacidade de percolação do O2 e, portanto, a coluna oxigenada
e oxidada do manguezal.
Os espécimens de Lucina pectinata submetidos ao ensaio apresentaram boa
adaptação ao estresse de confinamento, o que foi evidenciado pela manutenção do peso
dos animais e pelas baixas taxas de mortalidade. Isso é provavelmente o reflexo da
condição adversa à qual a espécie está milenarmente adaptada em seu ambiente natural.
O crescimento não detectável dos espécimens durante o experimento foi atribuído ao
curto tempo do ensaio. Entretanto, a inibição do crescimento pode ter ocorrido, também,
em função da própria condição de confinamento.
Os maiores pesos da carne nas fêmeas podem ter sido influenciados pelo peso
das gônadas destas em relação aos machos, já que estas acumulam reservas (vitelo) em
seus oócitos, o que pode aumentar o peso do animal. Por sua vez, a similaridade entre os
índices zootécnicos (IRZ e IC-Shell) entre machos e fêmeas foi interpretada como sendo
o reflexo da relação proporcional entre o peso da carne e o peso da concha, que foi
maior nas fêmeas do que nos machos.
Quanto à proporção sexual, descartou-se a possibilidade de que o predomínio de
machos em relação a fêmeas no ensaio tenha decorrido em função do confinamento ou
do estresse férrico, já que esse predomínio, embora em menor proporção, também
ocorreu nos animais do ambiente sacrificados sem confinamento. Na natureza, machos e
fêmeas em proporções semelhantes representam o padrão na maioria das espécies
(COE, 1943). Morton (1991) apontou a idade e fatores genéticos como responsáveis por
variações na proporção sexual em moluscos bivalves, mas, é possível que fatores
estressores possam ser responsáveis por mudanças na proporção sexual. Como se trata
de espécie dioica, não sendo na mesma conhecida a reversão sexual (mudanças
ontogenéticas de sexo), acredita-se não ter ocorrido mudança de sexo durante o
confinamento.
Quanto à caracterização morfológica das células marrons (CM) em L. pectinata,
a média de tamanho (6,09 µm), com valores que variaram entre 3,0 e 13,0 µm, foi
superior aos valores encontrados por Tamandaré (2012) nessa mesma espécie, que
obteve média de 4,37 µm e variação entre 2,5 e 10 µm. Cheng e Burton (1966)
observaram CM com tamanhos entre 6,0 e 12,0 µm na ostra C. virginica, que
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classificaram essas células como sendo de tamanho médio. Ruddell e Wellings (1971)
observaram tamanhos entre 12,0 e 20,0 µm em C. gigas.
As múltiplas formas das CM observadas no presente estudo também foram
identificadas em L. pectinata por Tamandaré (2012), em C. virginica por Zaroogian e
Yevich (1994) e em M. mercenaria por Zaroogian e Jackim (2000), corroborando,
portanto, que essa condição se mostra comum às CM.
A hipertrofia das CM, observada particularmente no intestino, reto e rins de L.
pectinata sob condição de estresse férrico induzido (T1 e T2) deste estudo, sugere
relação com a eliminação de excesso de ferro. Células hipertrofiadas também foram
observadas por George et al. (1980) nos rins de P. maximus e por Carballal et al.
(1997a) em M. galloprovincialis, atribuídos, respectivamente, a absorção excessiva de
compostos potencialmente contaminantes e ao acúmulo de produtos de degradação
celular.
No que diz respeito à distribuição das células marrons (CM) nos órgãos de L.
pectinata, os resultados atenderam as hipóteses do estudo, assim como confirmaram
observações anteriores, de maior ocorrência dessas células nos rins. Isso evidencia que
as CM têm um importante papel na atividade de excreção dessa espécie.
A função de remoção de metais pelas CM foi igualmente demonstrada no
estudo, isto é, foi evidenciada mediante o aumento do número dessas células em
condição de estresse férrico induzido. Um estudo anterior feito por Duquesne e Coll
(1995) também evidenciou a alta sensibilidade do bivalve Tridacna crocea Lamarck,
1819 frente a compostos potencialmente tóxicos, o que torna esses órgãos excelentes
biomarcadores de contaminação ambiental por metais traços.
A remoção de metais potencialmente tóxicos pelas CM foi também observada
em outros bivalves, como em C. gigas exposta à contaminação por ferro (RUDDELL;
WELLINGS, 1971), em C. virginica exposta a cádmio e níquel (ZAROOGIAN;
YEVICH, 1994) e em M. mercenaria exposta ao cádmio, cobre e chumbo
(ZAROOGIAN, 1997).
George et al. (1980), ao avaliarem a presença de metais e outros elementos
químicos no bivalve P. maximus, observaram a existência de cálcio (Ca), manganês
(Mn), zinco (Zn), magnésio (Mg), cobre (Cu), ferro (Fe), cádmio (Cd), potássio (K),
enxofre (S) e cloro (Cl) no interior de grânulos renais que, eventualmente eram
excretados juntamente com a urina. Zaroogian e Yevich (1994), reavaliando algumas
terminologias, identificaram esses grânulos excretórios renais como sendo CM.
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A expressão de CM nos ctenídios de L. pectinata foi muito inferior à expressão
nos demais órgãos em todos os tratamentos. Resultado similar foi observado por
Tamandaré (2012) nessa mesma espécie. No entanto, comparando-se a expressão entre
os tratamentos, esta foi expressivamente maior no T2, com maior concentração de ferro,
o que permite atribuir a esse órgão uma possível via de excreção desse metal, em ação
concomitante com os rins. Isso ficou também evidenciado porque nesse tratamento
houve uma elevada concentração das CM próximo às células irregulares renais, assim
como na lâmina basal dos ctenídios.
Substâncias similares a ferro elementar foram também observadas no espaço
intrafilamentar dos ctenídeos. Segundo Morse (1987) e Frenkiel et al. (1996), a lâmina
basal dos ctenídios é uma barreira biológica responsável por processos de ultrafiltração.
Esse pressuposto leva a crer que as CM presentes nesse local atuem como coletoras e
carreadoras de compostos potencialmente tóxicos até à lâmina basal dos ctenídios.
Com relação à presença de CM densamente coradas (pressupondo células mais
antigas) no manto e por este ser um órgão de revestimento e proteção da massa corpórea
dos bivalves, é possível inferir que as CM aí alocadas compõem uma primeira barreira
de defesa e metabolização de xenobióticos exógenos. Segundo Cheng (1981), a
presença dessas células nesse órgão pode ser justificada pela presença local das
glândulas de Keber, que supostamente dão origem às CM. Entretanto, no presente
estudo não foram observadas CM juvenis no manto.
A presença expressiva das CM na gônada, principalmente nas fêmeas, permite
atribuir a essas células a função de reabsorção e/ou remoção de resíduos oriundos do
processo de atresia dos gametas. Tamandaré (2012) e Ruiz et al. (2013) também
atribuíram o papel de fagocitose de gametas residuais e reabsorção de material biológico
em L. pectinata e E. siliqua, respectivamente.
Concentrações de glutationa, lisoenzimas e ácido fosfatase no interior das CM
de M. mercenaria, também levaram Zaroogian et al. (1989) a atribuir a essas células a
capacidade de acumular, detoxificar e degradar compostos orgânicos. Cheng e Burton
(1966) atribuíram ainda às CM da ostra C. virginica a capacidade de remoção de
resíduos associados a condições patológicas.
A dinâmica de expressão das CM no CN (ambiente), CP (confinamento) e T1
(2,0 mg de Fe+3/L) (rins > gônadas > glândula digestiva > ctenídios) do presente estudo
foi similar ao observado por Tamandaré (2012) em L. pectinata oriunda de um ambiente
pouco antropizado (Baía de Camamu, Bahia). Segundo esse autor, a intensidade de
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ocorrência das CM seguiu no sentido: rins >> gônadas > manto > glândula digestiva >
sifão exalante > músculo adutor > ctenídios.
Entretanto, embora os nossos resultados da dinâmica de expressão das CM
tenham sido muito semelhantes aos observados por Tamandaré (2012), o IO% máximo
de CM observado por esse autor foi de 15,23%, enquanto que neste estudo foi de
44,76% nos animais do ambiente (CN) e 97,1% em situação de estresse férrico máximo
(T2). Os três valores foram registrados nos rins. A discrepância entre esses valores
deve-se, provavelmente, às diferenças da qualidade ambiental dos dois locais, assim
como ao efeito do estresse férrico. Esses resultados reforçam a atribuição de
biomarcador da qualidade ambiental (HINE, 1999) e higidez do animal (CASTILHOWESTPHAL et al., 2008) atribuído às CM.
Hobden (1969), analisando a absorção e distribuição do ferro em M. edulis,
observou concentrações mais elevadas desse elemento nos segmentos do bisso e em
seguida, nos rins, glândula digestiva, epitélio intestinal, ctenídios, coração, gônadas e
músculo. Schulz-Baldes (1974), observando a taxa de absorção de chumbo, também em
M. edulis, identificou a sequência: rins >>> ctenídios > músculo adutor >> glândula
digestiva >> pé > manto. Posteriormente, o mesmo autor (1974), ao avaliar a taxa de
eliminação desse elemento, identificou a dinâmica: rins >>> músculo adutor > glândula
digestiva > ctenídios >> pé >>> manto.
O perfil padrão da distribuição de CM nos tecidos de L. pectinata observado no
presente estudo permitiu atribuir similaridade aos resultados de Hobden (1969) e
Schulz-Baldes (1974). Essa semelhança ficou ainda mais evidente quando observada a
dinâmica de ocorrência de CM no T2 (5,0 mg de Fe+3/L): rins >>>> ctenídios > gônadas
> glândula digestiva.
A visualização de processos de migração das CM em sentido à luz do intestino
confirmou o resultado obtido por Morse (1987), que interpretou o fato como um
mecanismo imediatista de eliminação de poluentes ambientais nos moluscos bivalves. A
atividade de autoexcreção (eliminação das próprias CM) também foi observada no
tecido ctenidial de indivíduos do T2 e na porção final do reto de indivíduos do CN, T1 e
T2.
As análises histoquímicas do presente estudo revelaram ainda que os íons Fe+2 e
Fe+3 impregnavam também as esferas alimentares residuais do processo gastrointestinal
de L. pectinata. No que se refere a esse sistema, Bidder (1950) também observou
funções de secreção, absorção e excreção em células do trato intestinal de cefalópodes
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Loligo vulgaris Lamarck, 1798 e Loligo forbesii Steenstrup, 1856 (Myopsida:
Loliginidae). Atividades excretoras também foram identificadas por Martin (1983) no
intestino delgado e glândulas da porção anal em gastrópodes.
No que se refere ao papel de defesa das CM, o recrutamento e a translocação em
massa dessas observado nos rins de indivíduos com inflamação crônica devido ao
estresse férrico induzido, podem representar uma resposta às atividades das citocinas.
Ottaviani et al. (2000) e Ottaviani et al. (2004) comentaram que os processos de
motilidade celular, quimiotaxia, fagocitose e citotoxicidade dos hemócitos são
diretamente afetados pelas citocinas, aumentando significativamente a capacidade
fagocítica dessas células.
Zaroogian e Yevich (1993) também observaram o aumento de CM na ostra C.
virginica em reação a inflamações teciduais. Estes autores notaram que em ambiente
livre de contaminantes, as CM eram mais numerosas na aurícula e esparsas no tecido
conjuntivo visceral e em contrapartida, eram mais numerosas no tecido conjuntivo
visceral quando em ambiente contaminado. Essa capacidade de migração justifica o uso
do termo “rogócito” (célula migrante ou célula escorregadia) proposto por Hazprunar
(1996) e explica, no presente estudo, as elevadas concentrações de CM na presença de
hemócitos nos rins do T2.
Com relação à reatividade das CM às técnicas histoquímicas, a presença de íons
Fe+2 nos rins dos espécimens oriundos do CN, CP e T1 indica que, possivelmente, esses
íons sejam de origem natural. A permanência dos íons de Fe+2 no organismo dos
espécimens submetidos ao ensaio, mesmo após 45 dias de experimento, evidencia
ainda, a capacidade de armazenamento desses íons por parte desse bivalve. Segundo
Grotto (2010), a proteína globular ferritina é responsável pelo metabolismo, reserva e
síntese de compostos férricos e para Soudant et al. (2013), a concentração de metais
catalizadores de reações produtoras de radicais livres, tais como o ferro, é comum em
hemócitos para fins de ataque imunológico.
A reatividade histoquímica aos íons Fe+3 nos exemplares de L. pectinata do
ambiente e ensaio, pode indicar a existência de concentrações elevadas desses íons na
água. Porém, Grotto (2010) atribuiu ainda às ferritinas a capacidade de sequestrar os
íons Fe+2 e convertê-los a Fe+3, e, portanto, a expressão de Fe+3 em L. pectinata deste
estudo pode ter sido oriundo também dos íons Fe+2 do ambiente após a atividade
oxidativa das ferritinas. A presença de Fe+3 também foi observada mediante o uso da
histoquímica de Perls por Ruddell e Wellings (1971) em C. gigas e por Pirie e George
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(1979) em M. edulis. No entanto, Stein e Mackin (1955) não observaram nenhuma
reação das CM aos íons de Fe+3 em C. virginica. Resultados positivos para Turnbull
(Fe+2) e Perls (Fe+3) também foram observados nas esferas residuais do processo de
digestão intracelular do presente estudo, indicando a presença desses íons no resíduo
fecal dos animais.
Grotto (2010) chamou a atenção ainda para o fato de que os íons Fe+3 só podem
ser observados quando a ferritina está degradada, isto é, na forma de hemossiderina.
Logo, os níveis de ferro concentrados no interior das ferritinas são imperceptíveis pela
histoquímica de Perls e valores imprecisos podem ser quantificados quando não
consideradas as concentrações de ferritina.
Observando a reatividade das CM às histoquímicas marcadoras dos íons de
ferro, infere-se que talvez as CM executem atividade moderadora de armazenamento e
distribuição dos íons Fe+2 e Fe+3 e em casos necessários, metabolização e excreção dos
mesmos.
Quanto às substâncias refratárias similares a metal elementar observadas nos
tecidos de animais do CN, T1 e T2, estas também foram identificadas por Costa et al.
(2013) ao avaliarem índices histopatológicos determinantes da qualidade no bivalve
marinho Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758). Sabatini et al. (2011) também
observaram grânulos intracelulares contendo cobre (Cu) no túbulo digestivo e ductos e
depósitos de material similar a melanina no tecido adjacente no bivalve dulcícola
Diplodon chilensis (Hass, 1931). Embora essas substâncias não tenham sido reativas às
técnicas histoquímicas empregadas no presente estudo, há a possibilidade dessas serem
complexos de ferritinas saturadas de íons Fe+3 e ainda não degradadas à hemossiderinas
e, portanto, inertes à histoquímica de Perls.
Considerando enfim as CM como biomarcadoras da qualidade ambiental e da
higidez dos bivalves, assim como proposto por Hine (1999) e Castilho-Westphal et al.
(2008), respectivamente, é possível atribuir ao ambiente (Rio Cachoeira) uma baixa
qualidade ambiental. Essa inferência se faz possível devido a perceptível expressão de
CM nas gônadas e glândula digestiva, bem como, a observação de casos de migração
dessas células para o lúmen do intestino e reto de seus espécimens e a presença de
substâncias refratárias no epitélio do intestino e dispersas no tecido conjuntivo.
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7. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo permitiu a obtenção das seguintes conclusões e considerações finais:
 A atividade excretora das células marrons foi confirmada, assim como a
função de metabolização e detoxificação de metais;
 As CM apresentaram expressão conspícua nos rins, aumentada em função da
concentração de contaminantes, confirmando a função biomarcadora desses órgãos;
 Foi identificada a eliminação de compostos férricos através do sistema
digestivo, sobretudo, pelo epitélio do intestino;
 O aumento das CM nos ctenídios de Lucina pectinata submetida a 5,0 mg/L
de cloreto férrico (Fe+3), evidenciou a sensibilidade desse órgão a esse metal, assim
como o seu papel na excreção;
 Os resíduos do metabolismo reprodutivo podem ser eliminados pelas CM;
 A expressão e a distribuição das CM no organismo estão relacionadas à
função desempenhada por cada órgão e às condições às quais o indivíduo está exposto;
 Alterações morfológicas de hipertrofia podem ocorrer entre as CM de
organismos contaminados por metais;
 A migração em massa das CM é, aparentemente, uma resposta ao
recrutamento de células do sistema imunológico mediado pelas citocinas;
 A capacidade de migração das CM se mostrou essencial ao processo de
detoxificação;
 As atividades de armazenamento, transporte e eliminação dos íons de ferro,
atribuídas às CM, sugerem a existência de mecanismos intracelulares baseados em
ferritinas;
 É possível que haja quatro formas de excreção de compostos potencialmente
tóxicos em L. pectinata, a saber: (a) a eliminação de forma difusa pelo sistema
nefroctenidial; (b) a “autoexcreção” das CM por meio da urina; (c) a “autoexcreção” das
CM pelo trato digestivo, mediante o processo de migração e; (d) a excreção dos
compostos aderidos às esferas residuais do trato gastrointestinal;
 A expressão das CM em L. pectinata oriundas do Rio Cachoeira confirma a
má qualidade ambiental desse ecossistema.
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São sugestões para estudos futuros:
 Estudo específico para conhecer melhor o processo de recrutamento e
translocação em massa das CM;
 Estudo para averiguar a possível função de primeira linha de defesa
observada nas CM ocorrentes no manto;
 Estudo sobre concentrações de ferro Fe+3 superiores às utilizadas no T1 (2,0
mg de Fe+3/L) e T2 (5,0 mg de Fe+3/L), a fim de possivelmente diferenciar ainda mais as
resposta das CM frente à contaminação por estes íons;
 Estudo sobre os níveis de ferritina intracelular para a análise e compreensão
de uma possível via de biotransformação do estado iônico do ferro em L. pectinata;
 Ensaio usando sedimento artificial e/ou reconstituído, como uma forma
possivelmente mais eficaz para avaliar a possível existência de vias metabólicas de
biotransformação da forma iônica do ferro.
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APÊNDICE 1

Breve histórico e morfofisiologia da Classe Bivalvia

O filo Mollusca representa o segundo maior táxon do Reino Animalia e é
constituído pelas classes Caudofoveata, Solenogastres (ambos formalmente unificados
em Aplacophora), Monoplacophora, Polyplacophora, Cephalopoda, Gastropoda,
Bivalvia e Scaphopoda (HICKMAN et al., 2001; GOSLING, 2004). As classes
Gastropoda e Bivalvia representam, respectivamente, cerca de 80 e 15% de toda a
biodiversidade do filo (OEHLMANN; SCHULTE-OEHLMANN, 2003).
Os moluscos surgiram no período Pré-Cambriano (THIELE, 1935) e evidências
embriológicas indicam que estes compartilham ancestrais comuns tanto com o táxon
Annelida quanto com Arthropoda (HICKMAN et al., 2001). A história evolutiva da
Classe Bivalvia reúne um extenso registro de fósseis que datam desde o Cambriano, há
entre 544 a 505 milhões de anos (HUTCHINS, 2003) e aparentemente, um
Monoplacophora de corpo achatado foi a intersecção filogenética entre Bivalvia e
Scaphopoda (THIELE, 1935; GOSLING, 2004). Em meados do período Ordoviciano,
há aproximadamente 460 milhões de anos, todas as subclasses atualmente reconhecidas
para a Classe Bivalvia já apresentavam registros fósseis (HUTCHINS, 2003).
Embora o grupo dos bivalves também seja denominado Lamellibranchia ou
Pelecypoda, estes termos não são estritamente aplicados a todos os membros do táxon,
sendo o nome “Bivalvia”, proposto por Linnaeus (1758), mais apropriado à descrição da
Classe (PURCHON; BROWN, 1969).
Mariscos, ostras, mexilhões, vieiras e outros bivalves têm sido recurso alimentar
para o ser humano há longa data, logo, não surpreende que no decorrer da história da
ciência tenha surgido o interesse por sua morfologia, fisiologia (MARTIN, 1983) e
trajetória evolutiva.
Os estudos realizados por Kato (1960), Pirie e George (1979), Cheng (1981) e
Morse (1987) e a coletânea “The Mollusca”, editada por Wilbur e Younge entre as
décadas de 1960 e 1980 são tradicionalmente referidas. Contudo, é comum ocorrerem
opiniões divergentes, quando não, triviais discussões, especialmente, no que diz respeito
ao sistema imunológico e sua configuração celular nesse grupo (MIX, 1976).
Os bivalves possuem corpos macios protegidos por uma concha calcária
comprimida lateralmente e unida por uma dobradiça com ou sem dentes de articulação e
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um ligamento elástico quitinoso (THIELE, 1935). Trabalhando contra a tensão deste
ligamento, um par de músculos adutores mantém a concha fechada e no espaço interior
que se forma, o manto, um tecido pelicular e dividido em dois lobos, envolve a massa
visceral e secreta as substâncias de formação das valvas. O pé, um terceiro músculo de
tamanho variado ou até mesmo inexistente, é responsável pela locomoção tipicamente
reduzida nos animais adultos, quando não totalmente sésseis (LEAL, 2002; GOSLING,
2004).
Bivalves são majoritariamente dioicos, sem dimorfismo sexual (GOSLING,
2004) e demonstram ampla variedade em estratégias de reprodução (CEUTA; BOEHS,
2012). No entanto, ocorrem casos de hermafroditismo e estes são divididos nas
categorias (a) hermafroditas funcionais (espermatozoides e oócitos são produzidos
concomitantemente); (b) sexualmente consecutivos (com uma única reversão sexual na
vida); (c) sexualmente consecutivos rítmicos (a reversão sexual é repetida
periodicamente) e; (d) sexualmente alternados (ocorre em adultos cujas funções
sazonais de separação e troca de sexo ocorreram de forma equivocada) (CEUTA et al.,
2010). Casos de hermafroditismo já foram registrados em 11 das 45 superfamílias de
bivalves (HELLER, 1993). Ceuta et al. (2010) registraram hermafroditismo ocasional
em Tagelus plebeius (Lighfoot, 1786) e Iphigenia brasiliana (Lamark, 1818), ambas
espécies dioicas, no estuário do Rio Cachoeira (Ilhéus).
O sistema circulatório em bivalves é aberto e envolve além do transporte do
sangue (hemolinfa) pelo coração e vasos, a percolação humoral nos tecidos (CHENG,
1981). Nestes moluscos, o coração é constituído por três compartimentos, sendo um
ventrículo muscular central e duas aurículas; a câmara ventricular é atravessada pelo
canal do reto e o conjunto recluso na cavidade pericárdica (PIRIE; GEORGE, 1979;
GOSLING, 2004).
A cavidade pericárdica, também denominada de órgão de Keber (KATO, 1960)
em conjunto com os rins (= órgãos de Bojanus), realiza as atividades de filtração,
absorção, reabsorção, secreção e excreção (SUZUKI, 1988). Nessa cavidade, células
glandulares marrons nomeadas podócitos formam uma barreira de ultrafiltração e, após
absorverem os metabólitos, partículas e substâncias humorais, excretam os resíduos que
principiam a urina, na luz da cavidade (MORSE, 1987; GOSLING, 2004).
Chegando aos rins tubulares pelos ductos nefropericardiais, elementos essenciais
contidos na urina primordial são reabsorvidos por células colunares adjacentes à
cavidade pericárdica. As partículas e substâncias deletérias, tais como os metais traços,
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são retidos em vacúolos lisossomais de células irregulares localizadas próximo à base
das brânquias (MORSE, 1987). O resultado final do processo é a excreção de uma urina
com elevada concentração de amônia e sinais de aminoácidos e creatina (GOSLING,
2004). Elementos metálicos tais como cádmio (Cd), zinco (Zn), chumbo (Pb) e ferro
(Fe) podem também ser acumulados e eliminados ou não juntamente com a urina
(GEORGE et al., 1982).
No que diz respeito ao hábito alimentar dos bivalves, este é diversificado. Os
bivalves mais primitivos provavelmente filtravam partículas de detritos depositados
sobre o sedimento com o auxílio de probóscides palpares, tais como o fazem ainda hoje
membros da atual superfamília Nuculoidea. Outros realizam filtração direta da matéria
orgânica dissolvida (e.g., Solemyidae) ou capturam pequenos crustáceos e vermes com
um sifão inalante de rapina (e.g., Cuspidariidae). Associações simbióticas com
microrganismos para suplementação alimentar também são descritas, por exemplo, em
Teredinidae xilófagos e bactérias com capacidade celulolítica, Cardiidae e organismos
fotossintetizantes (Zooxanthellae) (MORTON, 1983) e bivalves de sedimento anóxico
(e.g., Lucina pectinata, Lucinidae) e bactérias quimioautotróficas (LePENNEC et al.,
1988; BOFFI et al., 2000; PIETRI et al., 2009) (Figura 29). Porém, a principal forma
de alimentação entre os bivalves é a filtração de partículas em suspensão da coluna
d’água (HICKMAN et al., 2001; HUTCHINS, 2003; GOSLING, 2004).
O sistema imunológico dos bivalves está, por sua vez, intrinsecamente
relacionado ao conteúdo humoral presente nos sinus do organismo (OEHLMANN;
SCHULTE-OEHLMANN, 2003). Os dois tipos básicos de hemócitos reconhecidos para
este sistema (hialinócitos e granulócitos) (CHENG, 1981) não estão confinados no
sistema hemolínfico, antes, percolam livremente entre os tecidos para proteger o
organismo de patógenos e efetuar a imunoinspeção (OEHLMANN; SCHULTEOEHLMANN, 2003). A troca gasosa, osmorregulação, reparo das valvas, transporte e
digestão de nutrientes, remoção de metabólitos, defesa interna e excreção são atividades
fisiológicas atribuídas a estas células (CARBALLAL et al., 1997a). A fagocitose
seguida pela digestão enzimática e oxidativa lisossomal e a secreção de aglutinantes e
compostos citotóxicos configuram a primeira estratégia de defesa imunológica nos
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Figura 29: Endocitose e lise de bactérias quimioautotróficas nos ctenídios de Thyasira
flexuosa (Montagu, 1803). (b) bactérias em espaço extracelular (es) justapostas às
microvilosidades (setas); mv: microvilosidades; gy: glicocálix; vm: membrana vacuolar;
bt: bacteriócito. Escala: barra = 0,20 µm. Fonte: LePennec et al. (1988).
bivalves (OEHLMANN; SCHULTE-OEHLMANN, 2003) e o tamanho da partícula
incorporada determina se a célula realizará sua fagocitose ou encapsulamento
(CARBALLAL et al., 1997b). Múltiplas enzimas lisossomais, tais como, lipases,
esterases, carboidrases, proteases e peroxidases foram observadas em mexilhões Mytilus
Linnaeus, 1758, corroborando sua função de células digestivas (GOSLING, 2004).
Acredita-se que os hialinócitos e granulócitos se originam a partir de diferentes
pro-hemócitos (CHENG, 1981) e que apenas os granulócitos possuem a capacidade
fagocitária (MIX, 1976), contudo, a distinção funcional entre as populações e
subpopulações de hemolinfa é ainda pouco conhecida (CARBALLAL et al., 1997b). As
células da hemolinfa são distinguidas tradicionalmente por critérios morfológicos
(CARBALLAL et al., 1997b), contudo, caracterização antigênica, imunocaracterização,
avaliações do conteúdo enzimático, separação celular por centrifugação (CARBALLAL
et al., 1997a) e marcação histoquímica (TAMANDARÉ, 2012), entre outras técnicas,
também têm sido empregadas nos estudos.
Hialinócitos são células sem grânulos e de núcleo centralizado e circundo por
um citoplasma relativamente pequeno e os granulócitos são células maiores e de núcleo
reduzido (CHENG, 1981). Os granulócitos possuem grânulos de tamanhos variados, às
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vezes apenas grandes ou apenas pequenos, e por vezes, um misto entre estas dimensões
(CARBALLAL et al., 1997a). Estes grânulos podem ser ainda de composição
acidofílica, basofílica ou mista (CARBALLAL et al., 1997b).
Muitas outras células são descritas para o sistema imunológico dos bivalves
(GOSLING, 2004), tais como, amebócitos e leucócitos granulares, mórula-like (HINE,
1999), fibrócitos, fibroblastos, mioblastos (MIX, 1976), globulócitos, células ovais,
vacuoladas (HASZPRUNAR, 1996) e células pigmentadas (HAIGLER, 1964; CHENG,
1981; ZAROOGIAN, 1997).
Variações morfocitológicas e funcionais certamente podem ser encontradas entre
bivalves de diferentes subclasses e, possivelmente, até mesmo entre gêneros (MIX,
1976). Portanto, para estudos voltados à proteção ecológica dos bancos naturais,
desempenho ecofisiológico e produção de conhecimentos, são necessárias avaliações
espécie-específicas para reduzir os diagnósticos e interpretações equivocadas, parciais
e/ou sobre-estimadas devido à variabilidade e plasticidade da Classe Bivalvia.
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APÊNDICE 2

Teoria evolutiva da família Lucinidae

A hipótese de Lucinidae ser uma família primitiva e de linhagem evolutiva
distinta dentre os bivalves, adotada por Thiele (1935) e por Morton (1983), pode ser
assegurada mediante a observação de seus hábitos, morfologia e interações ecológicas
típicas de táxons ancestrais.
Na superfamília Lucinacea, os pés foram progressivamente modificados para
órgãos coletores de alimento, ao passo que os palpos labiais foram reduzidos no
tamanho e na importância. Por sua vez, os ctenídios (= brânquias) passaram a ter função
essencialmente respiratória. A alimentação por filtração de partículas orgânicas
coletadas diretamente do sedimento observada entre os lucinídeos é também uma
característica típica da família Nuculidae, pertencente à subclasse Protobranchia, um
táxon presumivelmente primitivo (MORTON, 1983).
Lucinidae é ainda, o grupo de moluscos quimiossimbióticos mais diverso dentre
os bivalves (TAYLOR; GLOVER, 2006). Entretanto, essa interação ecológica também
é observada no Protobranchia Solemya velum Say, 1822 (TERWILLIGER;
TERWILLIGER, 1985). O mutualismo entre microrganismos quimiossintetizantes e
invertebrados foi observado inicialmente em fontes hidrotermais, em Riftia pachyptila
Jones, 1981 (Polychaeta) por Cavanaugh et al. (1981) e Felbeck (1981).
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APÊNDICE 3

Taxonomia de Lucina pectinata

Lucina pectinata tem sido reconhecida tanto como uma espécie diferente de
Phacoides pectinatus (Gmelin, 1791) (THIELE, 1935) quanto como uma sinonímia
(TAYLOR, 2013) e embora recentemente análises moleculares tenham sido realizadas
(TAYLOR; GLOVER, 2006), essa questão taxonômica ainda não está resolvida.
Conforme Thiele (1935), Phacoides Blainville, 1825 (Figura 30a) possui
concha resistente, linhas concêntricas radiais, ligamento externo, margem da dobradiça
com dois dentes principais e suas espécies são tipicamente habitantes de zonas tropicais.
Conforme esse autor, o gênero Lucina Lamarck, 1799 (Figura 30b) se caracteriza por
valvas finas, linhas concêntricas estriadas, ligamento aprofundado em um sulco oblíquo,
margem da dobradiça desdentada e residência pouco comum em águas tropicais.

Figura 30: Lado interno da valva direita de a) Phacoides (Linga) columbella
(Lamarck, 1819) e b) Lucina (Anodontia) edentula (Linne, 1758). Fonte: Thiele
(1935).
No século XX, 15 sistemáticas foram propostas para a Classe Bivalvia, sendo
Thiele (1935) a segunda delas (SCHNEIDER, 2001) e onde aparentemente, o gênero
Lucina, mencionado como sinonímia de Anodontia Link, 1807, não se refere ao mesmo
gênero Lucina considerado atualmente.
Indiferente às observações de Thiele (1935), no momento L. pectinata tem sido
mencionada como uma das múltiplas sinonímias de P. pectinatus (Tabela 4).
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Tabela 4: Nomenclatura científica atual para o bivalve Phacoides pectinatus (Gmelin,
1791) e revisão.

1

Nomenclatura segundo Taylor (2013);

2

Correção ortográfica do

latim baseada no gênero masculino do termo (Phacoid-es pectinat-us).
Nomes em bancos de registro taxonômico

Condição da sinonímia

World Register of Marine Species (WoRMS)
Phacoides pectinata (Gmelin, 1791)1

Preferido

Lucina pectinata (Gmelin, 1791)

Sinonímia

Integrated Taxonomic Information System (ITIS)
Lucina pectinata (Gmelin, 1791)

Preferido

Lucina jamaicensis Spengler, 1784

Sinonímia

Paleobiology Database
Phacoides pectinatus (Gmelin, 1791)2

Preferido

Tellina pectinata Gmelin, 1791

Válido

Lucina jamaicensis Lamarck, 1801

Sinonímia heterotípica

National Center for Biotechnology Information (NCBI)
Phacoides pectinatus (Gmelin, 1791)2

Preferido

Lucina pectinata (Gmelin, 1791)

Sinonímia

Phacoides pectinata (Gmelin, 1791)1

Erro ortográfico

Classificações recentes e com base em análises filogenéticas e paleoecológicas
sugerem ainda que Phacoides se separou dos demais lucinídeos no fim do Oligoceno,
há cerca de 25 milhões de anos (TAYLOR et al., 2011). Além disso, a existência de
muitas, porém pequenas alterações genéticas não compartilhadas com os demais
gêneros da família Lucinidae, torna a taxonomia do Phacoides ainda incerta (TAYLOR;
GLOVER, 2006).
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APÊNDICE 4

Tabelas complementares

Tabela 5: Média (± desvio padrão) do índice (IO%) e intensidade (IOQ) de ocorrência de
células marrons nos órgãos de Lucina pectinata do ambiente (CN), controle positivo
(CP) e tratamentos 1 (T1) e 2 (T2). * diferença significativa (p < 0,05), ** diferença
muito significativa (p < 0,01) e *** diferença altamente significativa (p < 0,001)
segundo ANOVA de Welch.
CN

n
IO%
IOQ

Gônadas
48
7,49 ± 16,0
Moderada

CP

n
IO%
IOQ

76
0,72 ± 1,9
Leve

76
0,19 ± 0,57
Leve

74
38,33 ± 12,7
Alta

74
0,18 ± 0,68
Leve

T1

n
IO%
IOQ

75
1,14 ± 2,86
Leve

75
0,62 ± 1,24
Leve

76
57,53 ± 10,4
Muito alta

76
0,28 ± 0,58
Leve

T2

n
IO%
IOQ

70
1,52 ± 4,87
Leve

70
0,61 ± 1,16
Leve

75
63,01 ± 19,7
Muito alta

75
1,8 ± 4,43
Leve

0,052

0,005**

0,000***

0,012*

Valor de p

Glândula digestiva
48
0,73 ± 1,89
Leve

Rins
49
11,37 ± 9,11
Moderada

Ctenídios
49
0,49 ± 0,89
Leve
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Tabela 6: Frequência percentual dos níveis de reações histoquímicas das células
marrons de Lucina pectinata aos íons Fe+2 e Fe+3 e coeficiente de reação (CR). CN
= controle negativo; CP = controle positivo; T1 = tratamento 1; T2 = tratamento 2.
Níveis de reação: (-) = CM não reativa; (+) = CM pouco corada; (+ +) = CM
corada; (+ + +) = CM muito corada. Valor em destaque: diferença significativa (p <
0,05).

CN

CP

T1

T2

CN

CP

T1

T2

100
=1

100
=1

100
=1

100
=1

100
-

100
-

100
-

100
-

=1

=1

=1

=1

Glândula
digestiva

(-)
(+)
(++)
(+++)
CR

99,90
0,10
> 1,0

100
=1

100
=1

100
=1

98,57 99,81 99,75
0,67 0,19 0,25
0,76
> 1,0 > 1,0 > 1,0

(-)
(+)
(++)
(+++)
CR

97,24
1,33
1,43
= 1,1

90,86
4,70
3,02
1,43
= 1,3

93,14
3,43
2,86
0,57
= 1,2

100
=1

87,33
9,05
3,43
0,19
= 1,2

90,83
7,59
1,59
= 1,1

84,10
9,08
6,63
0,19
= 1,4

96,03
0,54
0,41
2,35
= 1,2

(-)
(+)
(++)
(+++)
CR

100
=1

100
=1

100
=1

100
=1

100
=1

100
=1

100
=1

99,94
0,06
> 1,0

Gônadas

Respostas
às reações
(-)
(+)
(++)
(+++)
CR

Rins

Método de Perls (Fe+3)

Ctenídios

Método de Turnbull (Fe+2)

100
=1

O valor do CR pode variar entre 1 e 10 e é
calculado segundo a fórmula ao lado. A
intensidade geral das reações histoquímicas é
classificada como: reação inexistente (CR = 1);
reação leve (1 < CR < 2); reação moderada (2 <
CR < 5) e; reação alta (CR > 5).
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Tabela 7: Média (± desvio padrão) e classificação da intensidade de reação ao Fe+2 por
histoquímica de Turnbull nos órgãos de Lucina pectinata segundo o coeficiente de
reação (CR). CN = controle negativo; CP = controle positivo; T1 = tratamento 1; T2 =
tratamento 2. Valor p significativo < 0,05 (ANOVA Welch).
Gônadas
1,0 ± 0,0
Inexistente

Glândula digestiva
1,001 ± 0,003
Leve

Rins
1,07 ± 0,213
Leve

Ctenídios
1,0 ± 0,0
Inexistente

CP

1,0 ± 0,0
Inexistente

1,0 ± 0,0
Inexistente

1,29 ± 0,44
Leve

1,0 ± 0,0
Inexistente

T1

1,0 ± 0,0
Inexistente

1,0 ± 0,0
Inexistente

1,2 ± 0,24
Leve

1,0 ± 0,0
Inexistente

T2

1,0 ± 0,0
Inexistente

1,0 ± 0
Inexistente

1,0 ± 0
Inexistente

1,0 ± 0,0
Inexistente

Valor p

p > 0,05

p > 0,05

p > 0,05

p > 0,05

CN

Tabela 8: Média (± desvio padrão) e classificação da intensidade de reação ao Fe+3
por histoquímica de Perls nos órgãos de Lucina pectinata segundo o coeficiente de
reação (CR). CN = controle negativo; CP = controle positivo; T1 = tratamento 1; T2 =
tratamento 2. * diferença significativa (p < 0,05) (ANOVA Welch).
Gônadas
1,0 ± 0,0
Inexistente

Glândula digestiva
1,04 ± 0,07
Leve

Rins
1,24 ± 0,33
Leve

Ctenídios
1,0 ± 0,0
Inexistente

CP

1,0 ± 0,0
Inexistente

1,01 ± 0,001
Leve

1,14 ± 0,11
Leve

1,0 ± 0,0
Inexistente

T1

1,0 ± 0,0
Inexistente

1,002 ± 0,01
Leve

1,4 ± 0,37
Leve

1,0 ± 0,0
Inexistente

T2

1,0 ± 0,0
Inexistente

1,0 ± 0,0
Inexistente

1,23 ± 0,57
Leve

1,002 ± 0,01
Leve

Valor p

p > 0,05

p > 0,05

p = 0,018*

p > 0,05

CN
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“Just a small town girl, livin' in a lonely world
She took the midnight train goin' anywhere
Just a city boy, born and raised in South Detroit
He took the midnight train goin' anywhere
(…)
People, living just to find emotion hiding,
somewhere in the nights…
Working hard to get my fill,
Everybody wants a thrill
Payin' anything to roll the dice
Just one more time
(…)
Don't stop believin'
Hold on to that feelin'
Streetlight, people
Don't stop!”
(JOURNEY - Don’t stop believin’)

“Apenas uma garota do interior, vivendo em um mundo solitário
Ela pegou o trem da meia-noite para qualquer lugar
Apenas um garoto urbano, nascido e criado no sul de Detroit
Ele pegou o trem da meia-noite para qualquer lugar
(…)
Pessoas, vivendo apenas para encontrar
emoções escondidas em algum lugar na noite...
Trabalhando duro para encontrar meu talento,
Todos querem uma emoção
Pagando qualquer coisa para rolar os dados
Só mais uma vez
(...)
Não pare de acreditar
Agarre-se nesse sentimento
Luzes da rua, pessoas
Não pare!
(JOURNEY - Não pare de acreditar)
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