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As maiores densidades demográficas concentram-se em locais adjacentes à costa, onde  encontram-

se sistemas estuarinos. Os estuários possuem grande importância ecológica, exercendo papel como 

berçário, abrigo e habitat alimentar para diversas espécies. Entretanto, são constantemente 

impactados por diversas fontes de contaminantes. Programas de biomonitoramento ambiental vêm 

sendo utilizados para mensurar os níveis de contaminação destes ambientes. Estes programas 

podem ser realizados através de duas formas: ativa, no qual organismos podem ser transplantando 

de um local referência para o local do estudo; e passiva, que consiste em coletas de organismos 

residentes do local de estudo. Bioindicadores são organismos que podem refletir o estado de um 

determinado ambiente e os impactos antrópicos que o mesmo pode sofrer. No presente estudo, 

ostras do gênero Crassostrea foram escolhidas como organismos bioindicadores, por serem 

animais residentes, sésseis, filtradores, suportarem grandes variações ambientais e por possuírem 

ampla distribuição geográfica. Portanto, o trabalho teve como objetivo a identificação das espécies 

de ostras residentes do Sistema Estuarino de Laguna, para que se possa fazer uma comparação 

entre resultados encontrados nos biomonitoramentos passivo e ativo que estão sendo feitos no 

Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular ( LBBM), CERES. 

 

O Sistema Estuarino de Laguna localiza-se ao sul de Santa Catarina entre as cidades de Laguna e 

Imbituba, formado por três lagoas: Lagoa de Imaruí, Lagoa Mirim e Lagoa de Santo Antônio dos 

Anjos. Foram escolhidos dois pontos estratégicos para a coleta de ostras, denominados P1 e P2. O 

P1, localizado próximo ao Mercado Público do município de Laguna, apresenta grande descarga 

de efluentes domésticos do município, e P2, localizado na Ponta das Pedras, encontra-se nas 

margens de um bairro carente, aporta efluentes domésticos, além de receber efluentes industriais, 

minerais e agrícolas de toda bacia hidrográfica do Rio Tubarão. 

 

A coleta de ostras residentes no Sistema Estuarino de Laguna foi realizada em dezembro de 2016. 

35 animais foram coletados através de mergulho livre, e imediatamente transportadas para o 

Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular (LBBM), CERES, onde foi realizada a biometria 



                               
e dissecação. De cada indivíduo foram coletadas glândulas digestiva e brânquias para análises 

bioquímicas e de transcrição de genes, e manto para a identificação molecular das espécies. 

Adicionalmente, o restante do espécime foi separado em duas partes: metade para análise de 

contaminantes orgânicos e a outra metade para análise de metais.  

Até o momento, além de leituras e revisão bibliográfica, foi realizada a padronização do protocolo 

de extração de DNA em amostras de manto de ostras Crassostrea spp. Para os testes realizados 

neste trabalho, utilizou-se como base o protocolo SALT de Lopera-Barrero, N.M. (2008) , que se 

baseia na desidratação e precipitação de proteínas por meio do uso de uma solução saturada de 

cloreto de sódio (NaCl). Foram testadas concentrações de reagentes diferentes, além da adição de 

uma pré-lavagem nas amostras com imersão em água destilada ,como testes em  tempos e 

quantidades de lavagens diferentes,  nos quais conseguiu-se obter  DNA que foi quantificado em 

nanodrop e respeitou a razão 260/280 que se referem a pureza do DNA, posteriormente foram 

visualizados em eletroforese conforme a Fig 1.  

 

Observou-se que antes das modificações no protocolo, o DNA encontrava-se degradado (DE) 

apresentando apenas rastros no gel, e após as modificações conseguiu-se observar bandas de DNA 

(IN). 

 

No momento, testes estão sendo realizados com as amostras de DNA obtidas para identificação de 

espécies através da técnica de PCR-RFLP.  

 

 

Fig. 1 Eletroforese em gel de agarose 1% em diferentes amostras antes (A) e depois de 

modificações no protocolo de extração (B), evidenciando as diferenças entre os métodos testados 

de extração de DNA. DE = DNA degradado, IN = Bandas de DNA, M = Marcador de peso 

Molecular. 

 


