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   Ecologicamente rico, o Sistema Estuarino de Laguna possui grande importância 

econômica para a região sul do estado de Santa Catarina. Entretanto, o sistema vem sendo 

impactado por diversas fontes de contaminantes, o que demanda a avaliação sistemática da 

qualidade de seus compartimentos e recursos naturais. Esta avaliação pode-se dar por meio de 

programas de biomonitoramento ambiental, que dependem da definição da espécie bioindicadora. 

Assim, o presente estudo teve como objetivo a identificação molecular das espécies de ostras 

Crassostrea spp. residentes na região, visando a sua aplicação no biomonitoramento do estuário. 

 O Sistema Estuarino de Laguna localiza-se entre as cidades de Laguna e Imbituba, e é 

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

Para este estudo, foram escolhidos três pontos para a coleta das ostras, denominados P1, P2 e P3. 

O P1 é localizado próximo à ponte Anita Garibaldi, local impactado principalmente pelas 

atividades de rizicultura, mineração e navegação; P2 localiza-se próximo ao Mercado Público de 

Laguna e caracteriza-se pela presença de efluentes sanitários do município; e P3 está localizado 

na Ponta das Pedras, que se encontra nas margens de um bairro carente e aporta efluentes 

domésticos, industriais, minerais e agrícolas de toda a Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão. 

 Em dezembro de 2016, foram coletadas 35 ostras adultas naturalmente fixadas nas rochas dos 

pontos escolhidos. Destas, uma ostra foi coletada em P1, 17 ostras em P2 e 17 no local P3. Os 

animais coletados foram imediatamente transportados para o Laboratório de Bioquímica e 

Biologia Molecular, CERES, para a biometria e dissecação. Após a obtenção do manto de cada 

indivíduo, foi realizada a extração do DNA genômico e amplificação, pela Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR), da região do gene 16S ribossomal, utilizando-se iniciadores específicos 

descritos por Pie et al. (2006). Os produtos de amplificação da região 16S ribossomal foram 

submetidos à clivagem com a enzima de restrição AnzaTM 68 BsuRl (Invitrogen) para a 

confirmação das espécies, pela técnica de PCR-RFLP. Os produtos finais, os controles positivos e 

um marcador de peso molecular de 100 pb DNA Ladder (Invitrogen) foram separados em 

eletroforese em gel de agarose (3%) corado com GelRedTM (Biotum). O gel foi fotografado 

usando o fotodocumentador ChemiDocTM (BioRad) (Fig. 1). Para a confirmação das espécies, 
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todo o procedimento foi realizado com os controles positivos (Crassostrea gigas, Crassostrea 

gasar, Crassostrea rhizophorae e Saccostrea sp.). 

 

Fig. 1. Padrão de clivagem, com a enzima AnzaTM 68 BsuRl, do produto amplificado da região 

ribossomal 16s, gerando fragmentos de 235 pb em Crassostrea gasar, 261 pb em Crassostrea 

rhizophorae e 395 pb em Crassostrea gigas, das amostras de ostras coletadas no Sistema 

Estuarino de Laguna. P: Marcador de peso molecular (100 pb), 0: Amostra de P1, 3 - 17: 

Amostras de P2. G, B, R, S: Controles positivos de Crassostrea gigas, Crassostrea gasar, 

Crassostrea rhizophorae e Saccostrea sp., respectivamente; 1 - 17: Amostras de P3. 

 

 
 

 Das amostras coletadas, foram identificadas três espécies do gênero Crassostrea: as ostras do 

mangue C. gasar e C. rhizophorae, consideradas nativas em função de seu hábito ecológico 

(Varela et al., 2007), e a ostra do Pacífico C. gigas, uma espécie exótica no estuário.  

 A espécie mais abundante foi C. gasar com um total de 15 espécimes, representando 46,87% 

do total de ostras coletadas, seguida por C. gigas, com 13 espécimes, representando 40,62%, 

seguida de C. rhizophorae com quatro espécimes (12,5%). Em relação à distribuição das espécies 

por ponto, C. gasar foi a única que apareceu em todos os locais, representando 100% da 

amostragem em P1. Em P2 e P3, foram coletadas cinco e nove ostras, respectivamente, 

representando 35,71% e 52,94% dos animais amostrados nos pontos. C. gigas foi identificada em 

P2, com seis animais (42,85%), e em P3, com sete indivíduos, representando 41,17% do coletado 

nos pontos. Já C. rhizophorae foi a espécie menos abundante do estudo, sendo encontradas três 

ostras em P2 (21,42%) e somente um indivíduo em P3, o que representa 5,88% dos espécimes de 

P3. 

  Os resultados obtidos corroboram os dados apresentados por Veitenheimer-Mendes et al. 

(1995), que encontraram espécimes de C. rhizophorae em ambiente próximo ao mar no Sistema 

Estuarino de Laguna, e Melo et al. (2009), que identificaram espécimes de C. gigas e C. gasar 

em rochas dos Molhes do Canal da Barra, local próximo ao P3 do presente trabalho. 

 A partir dos dados obtidos tem-se como perspectivas futuras a análise de biomarcadores 

bioquímicos, além de contaminantes orgânicos e metais nos tecidos de C. gasar e C. gigas 

amostradas. Serão realizadas, ainda, novas coletas de ostras na região, visando a comparação 

temporal, espacial e específica das respostas dos parâmetros supracitados. Pretende-se, também, 

fazer a identificação molecular de outros gêneros de ostras, tais como Saccostrea sp. 


