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EXPRESSÃO PROTEICA DA OSTRA Crassostrea rhizophorae EM 

ESTOQUE NATURAL E EM CULTIVO NA BAÍA DE CAMAMU, BAHIA 

 

RESUMO 

A ostra Crassostrea rhizophorae é um importante recurso extrativista no litoral do 

estado da Bahia e o seu cultivo é praticado em pequena escala por várias populações 

litorâneas. Os estudos locais sobre essa espécie envolvem aspectos da reprodução, 

identificação genética, microbiologia, parasitismo e desempenho em cultivo. A 

hipótese pesquisada neste estudo é que as ostras de cultivo expressam proteínas 

distintas em relação às de estoque natural, relacionado a distintos níveis de estresse. 

Para tal, foi realizada análise proteômica de ostras mantidas em submersão (sistema 

espinhel) e em ostras de região entremarés do manguezal. Os exemplares (n = 100) 

foram coletados na localidade de Porto do Campo (Baía de Camamu, BA), em 

outubro de 2012. A proteômica incluiu a purificação das proteínas, a cromatografia 

líquida de alto desempenho (HPLC) e a eletroforese bidimensional (2D-SDS-

PAGE). As proteínas foram identificadas e suas sequências elucidadas por 

espectrometria de massas. A maior densidade protéica foi observada entre 45 e 97 

kDa, indicando predomínio de proteínas com peso molecular elevado. No total, 

foram identificadas 35 proteínas, sendo 31 em ostras do manguezal e 18 no cultivo. 

A maior expressão protéica no manguezal está muito provavelmente relacionada a 

mecanismos de adaptação das ostras ao estresse na região entremarés. Por outro 

lado, o resultado evidencia que a ostra cultivada em sistema espinhel na Baía de 

Camamu está sob boa condição de manejo e de estresse. Este é o primeiro estudo 

proteômico realizado com C. rhizophorae. 

 

Palavras-chave: Ostras, Proteômica, 2DE, estresse ambiental, ostreicultura. 
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PROTEIN EXPRESSION OF OYSTER Crassostrea rhizophorae IN 

NATURAL STOCK AND IN FARMING IN THE BAY OF CAMAMU, 

BAHIA 

 

ABSTRACT 

 

The oyster Crassostrea rhizophorae is an extractive resource on the coast of Bahia 

and its cultivation is practiced on a small scale by various coastal populations. Local 

studies on this species involve aspects of reproduction, genetic identification, 

microbiology, parasitism and performance in farming. The hypothesis investigated 

in this study is that oysters growing express different proteins in relation to the 

natural stock, related to different levels of stress. To this end, proteomic analysis of 

oysters kept submerged (long line system) and oysters from intertidal zone of the 

mangrove, was performed. The specimens (n = 100) were collected in the locality of 

Porto do Campo (Camamu Bay, BA) in October 2012. Proteomics includes the 

purification of proteins, high performance liquid chromatography (HPLC) and 2-DE 

electrophoresis. Proteins were identified and their sequences elucidated by mass 

spectrometry. The highest protein density was observed between 45 and 97 kDa, 

indicating a predominance of high molecular weight proteins. In total, 35 proteins 

were identified, 31 in the mangrove oysters and 18 in the oysters of the farming 

system. The highest protein expression in the mangrove is most likely related to 

adaptations to stress of the oysters in the intertidal region. On the other hand, the 

result shows that the oyster grown in long line system in Camamu Bay is in good 

condition and stress management. This is the first proteomic study of C. 

rhizophorae. 

 

 

Keywords: Oysters, Proteomics, 2DE, environmental stress, oyster farming. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As ostras são importantes recursos extrativistas no litoral brasileiro e são 

cultivadas em vários locais, principalmente em Santa Catarina, Estado que 

concentra mais de 90% da produção através da ostreicultura.  

A região Nordeste do Brasil possui condições ambientais favoráveis para a 

ostreicultura. A Bahia apresenta um extenso litoral, que, por sua vez, apresenta 

extensos manguezais e vários estuários. Essa condição, aliada a fatores climáticos, 

torna o litoral baiano propício para a prática do cultivo de ostras e de outros 

organismos aquáticos. No Baixo Sul, trecho litorâneo que engloba municípios como 

Valença, Taperoá e Camamu, a ostreicultura vem sendo, gradativamente, enfocada 

por instituições públicas como uma possibilidade de renda adicional às atividades 

de pesca e extrativismo das populações tradicionais litorâneas.  

Na Baía de Camamu, pequenos cultivos vêm sendo praticados por 

populações tradicionais desde 2007. Desde então, vários estudos têm sido feitos no 

local com o objetivo de dominar as técnicas de manejo, melhorar o desempenho da 

ostra em cultivo e fornecer ao consumidor um produto de boa qualidade.  

A ostra nativa Crassostrea rhizophorae, também conhecida como ostra-do-

mangue, habita principalmente as raízes aéreas das plantas do mangue, mas pode, 

também, fixar-se e desenvolver-se sobre outros substratos consolidados da zona 

entremarés. Organismos que habitam essa faixa marinha, por estarem sujeitos às 

ações das marés, ficam expostos ao sol em algumas horas do dia. Por esse motivo, 

estão sujeitos a estresses fisiológicos diversos, tais como a dessecação e a elevação 

na temperatura (BOEHS et al., 2008). Por outro lado, organismos em confinamento 

também estão sujeitos a vários tipos de estresse, decorrentes, por exemplo, da 

manipulação no ato do manejo, das densidades elevadas ou pela ação dos 

patógenos. 

No que tange aos moluscos e outros invertebrados aquáticos, nos últimos 

anos, várias ferramentas de manejo e de pesquisa têm sido aperfeiçoadas e 

utilizadas para o entendimento do efeito do estresse ambiental ou dos impactos 

antrópicos, quer seja sobre populações naturais ou cultivadas. A análise da 



 2 

expressão de proteínas indicadoras de estresse, a exemplo, proteínas de choque 

térmico, pode fornecer indicações sobre a qualidade ambiental em que vivem esses 

organismos, assim como auxiliar no manejo em cultivo. 

A proteômica, estudo das proteínas de um determinado organismo, é uma 

importante ferramenta, tanto para obter informações precisas sobre a composição 

proteica, quanto para avaliar a qualidade ambiental e indicar condições de estresse. 

Estudos de proteômica em moluscos da costa brasileira são escassos e na espécie 

em questão, ausentes. 

A hipótese deste estudo é que ostras de cultivo expressam proteínas distintas 

em relação às de estoque natural, em decorrência de distintos níveis de estresse 

nestes ambientes. Com base nesse pressuposto, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos: 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

Verificar a expressão de proteínas em ostras de um estoque natural (manguezal) e 

de ostras de cultivo de mesmo local (Porto do Campo, Baía de Camamu, Bahia), em 

condição de submersão intermitente e permanente, respectivamente.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

● Quantificar as proteínas presentes na ostra dos dois ambientes (cultivo em sistema 

de espinhel e manguezal); 

 

● Identificar as proteínas presentes nos dois ambientes; 

 

● Comparar as proteínas das ostras de cultivo com as do manguezal; 

 

● Obter inferências sobre níveis de estresse nos dois ambientes, através da 

identificação de proteínas que sugerem estresse. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. As ostras e a aquicultura no Brasil 

 

Com o crescimento da população mundial, a demanda por alimentos, 

incluindo frutos do mar, aumentou e a pesca extrativista já não atende a essa 

necessidade.  Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO 

(FAO, 2011), o Brasil é um dos poucos países que tem condições de atender à 

crescente demanda mundial por produtos de origem pesqueira, sobretudo por meio 

da aquicultura, sendo que o país poderá se tornar um dos maiores produtores do 

mundo em aquicultura até 2030, ano em que a produção pesqueira nacional terá 

condições de atingir 20 milhões de toneladas. 

No Brasil, a aquicultura produziu no ano de 2010 o montante de 479.399 mil 

toneladas de alimento, incluindo peixes, crustáceos e moluscos. A produção de 

moluscos via aquicultura soma aproximadamente 18 mil toneladas/ano (FAO, 

2012). O litoral brasileiro é extenso e tem a maior parte do seu território inserido em 

área tropical ou subtropical, com pouca variação climática, o que favorece a 

reprodução dos moluscos bivalves ao longo de praticamente o ano todo, assim como 

o metabolismo alto, o que geralmente propicia o crescimento rápido desses 

organismos, fator favorável ao cultivo dos mesmos (NASCIMENTO; PEREIRA, 

2004).  

Os principais bivalves de interesse econômico do litoral brasileiro são 

representados pelas seguintes espécies: Perna perna (Linnaeus, 1758), Mytella 

guyanensis (Lamarck, 1819) e Mytella falcata (Orbigny, 1846) (Mytilidae), Lucina 

pectinata  (Gmelin, 1791) (Lucinidae), Tagelus plebeius (Lightfoot, 1786) 

(Psammobiidae), Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) (Veneridae),  

Nodipecten nodosus (Linnaeus, 1758) (Pectinidae), Crassostrea rhizophorae 

(Guilding, 1828), Crassostrea brasiliana (Lamarck, 1818) e Crassostrea gigas 

(Thunberg, 1793) (Ostreidae). As três espécies de ostras mencionadas, o mexilhão 
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P. perna e o pectnídeo N. nodosus já são cultivados no Brasil. Os demais são apenas 

produtos de extrativismo de bancos naturais. 

Ostras são bivalves de grande importância econômica em várias partes do 

mundo e são obtidas tanto por extrativismo, isto é, na própria natureza, quanto via 

cultivo, atividade a que se denomina de ostreicultura. As ostras, de forma geral, 

podem ser encontradas em diferentes ambientes aquáticos no mundo, porém são 

mais abundantes em regiões temperadas. Além de sua importância na aqüicultura, 

por serem organismos filtradores, podem acumular bactérias, o que geralmente não 

está associado a danos, mas que, aliado as variações abióticas (por exemplo, de 

temperatura e ou de salinidade), pode promover estresse e permitir infecções fatais 

(LAUCKNER, 1983). 

O gênero Crassostrea agrupa as ostras de maior potencial econômico em 

todo o mundo em função do valor alimentício da “carne” e do uso da concha como 

matéria prima na fabricação de diversos produtos (COSTA, 1985). As ostras do 

gênero Crassostrea são hermafroditas protândricas. Crassostrea rhizophorae 

alcança tamanho médio de 10 cm, possui concha grossa e de forma variável, 

normalmente larga e varia de cor clara a escura. A valva superior é plana e menor 

que a inferior e essa ostra distribui-se do Caribe ao Atlântico sul americano até o 

Brasil, sendo típica de zonas tropicais e ocorre principalmente fixada às raízes 

aéreas do mangue vermelho (VILLARROEL et al., 2003; RIOS, 2009). 

As ostras estão sendo pesquisadas no Brasil há algumas décadas. Registros 

do cultivo de ostras no país datam de 1934 (NASCIMENTO, 1983). Besnard 

(1949), trabalhando para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 

São Paulo, avaliou o potencial da ostreicultura em Cananéia (SP) nos anos 1930-40. 

Posteriormente, Nascimento e Pereira (2004), Wakamatsu (1973) e Absher (1989) 

estabeleceram os fundamentos básicos, práticos e teóricos para a ostreicultura na 

Baía de Todos os Santos (BA), Cananéia (SP) e Paranaguá (PR), respectivamente. 

De acordo com Poli (2004), na década de 70 iniciaram-se as pesquisas de cultivo de 

moluscos com ostras e mexilhões e acredita-se que foram iniciados estudos quase 

que simultaneamente em diversas partes do Brasil. 
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As ostras são moluscos de alto valor nutritivo (WAKAMATSU, 1973), 

principalmente por conterem zinco (CAVALCANTI, 2003). Porém, na medida em 

que servem de fonte de renda e de alimento para comunidades de pescadores, estas 

estão sujeitas a exploração indiscriminada e isso pode comprometer os estoques 

naturais (MENDONÇA; MACHADO, 2010). Assim, a intensa e desordenada 

exploração, aliada ao livre acesso aos estoques naturais e a falta de regulamentação 

são as principais causas dessa depleção (PEREIRA et al., 2000, MENDONÇA; 

MACHADO, 2010). De acordo com Absher (1989), medidas de proteção 

aumentaram as reservas naturais e possibilitaram o desenvolvimento do cultivo. 

Nesse contexto, a ostreicultura torna-se uma necessidade para proteger esses 

moluscos, assim como para atender a crescente demanda de consumo. 

  No que se refere ao extrativismo e produção de ostras, segundo o Ministério 

da Pesca e Aquicultura (MPA, 2012), o levantamento de 2011 sugeriu 1.233,7 

toneladas de ostras capturadas naquele ano e 2.538,4 toneladas produzidas via 

aquicultura, sendo que mais de 90% desse total foi produzido no estado de Santa 

Catarina. 

A ostra C. rhizophorae já foi estudada sob vários aspectos no litoral centro-

sul da Bahia, incluindo o ciclo reprodutivo (LENZ; BOEHS, 2011), o parasitismo 

(NASCIMENTO et al., 1986; ZEIDAN et al., 2012; BRANDÃO et al., 2013a, b; 

COVA, A.W., 2013), a qualidade microbiológica (SANDE et al., 2010; SILVEIRA, 

2012; SILVA NETA, 2013) e o desempenho zootécnico (SANTOS, 2011; 

MARINHO, 2013). Porém, não há estudos sobre a bioquímica da mesma, incluindo 

suas proteínas.  

 

2.2. A proteômica 

 

Denomina-se de proteoma o conjunto de proteínas expressas em uma célula 

ou tecido, a partir do genoma (WILKINS et al., 1996). O proteoma reflete o 

conjunto de proteínas expressas por tal organismo em determinada situação e, ao 

contrário do genoma, não é estático e pode se modificar, dependendo das condições 

e estímulos às quais este organismo está exposto (SILVA et al., 2007). 
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De acordo com Gomiero et al. (2006), o rápido progresso das tecnologias 

“ômicas” dos últimos anos revolucionaram a biologia, promovendo um claro 

crescimento do conhecimento de genes,  proteínas e metabólitos intermediários.  

De acordo com López e Mosquera (2001), o poder de resolução da técnica 2-

DE permite a detecção de um extenso número de proteínas (cerca de 800) em uma 

única corrida, ao contrário de eletroforese convencional, método que detecta poucas 

proteínas. Os resultados mostram que a técnica é consistentemente reprodutível e 

confiável para estudos comparativos. Ainda de acordo com esses autores, a 2-DE 

possui elevada sensibilidade e pode ser empregada em populações que crescem em 

ambientes muito diferentes. 

No IEF, as proteínas são separadas através de alta tensão, em um gradiente 

de pH imobilizado em um gel de acrilamida, até alcançarem a posição estacionária, 

onde a carga total é zero. O pH no qual a proteína tem carga líquida zero é chamado 

de ponto isoelétrico (pI). Na 2DE, as proteínas são separadas pelo peso molecular, 

através de uma tensão, também em gel de poliacrilamida contendo ou não o 

detergente sulfato dodecil de sódio (SDS-PAGE). A mobilidade eletroforética se dá 

de acordo com o tamanho da proteína, sendo restringida pelo tamanho do poro da 

matriz de poliacrilamida, de forma que as proteínas migram em uma velocidade 

proporcional ao seu tamanho. 

A proteômica tem várias aplicações, como, por exemplo, na toxicologia 

ambiental. Assim, variações na expressão de proteínas específicas têm sido 

utilizadas como indicadoras de exposição a poluentes (STAGG, 1998). Nos últimos 

anos, a proteômica tem sido usada em animais marinhos, como em peixes e 

moluscos (SHRADER et al., 2001; BRADLEY et al., 2002; RODRIGUEZ-

ORTEGA et al., 2003; KNIGGE et al., 2004; BJØRNSTAD et al., 2006; LARSEN 

et al., 2006).  

Conforme Riva et al. (2011), os ambientes aquáticos são, muitas vezes, o 

último compartimento ecológico de poluentes antropogênicos. Por isso, seus 

organismos têm recebido interesse crescente no que se refere à aplicação da 

proteômica em ecotoxicologia. Ainda segundo esses autores, em ambientes 

dulcícolas, um dos modelos de invertebrados mais usados tem sido o molusco 
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bivalve Dreissena polymorpha, que tem sido extensivamente usado para o 

biomonitoramento de metais e de poluentes orgânicos persistentes nesses 

ambientes. 

Outros bivalves também já foram utilizados em estudos de proteômica, 

como: Mytilus galloprovincialis (LÓPEZ, 2001), Perna viridis (LEUNG, 2011), 

Ruditapes decussatus (CHORA, 2008), Chamaelea gallina (RODRIGUEZ-

ORTEGA, 2003) e Saccostrea glomerata (THOMPSON, 2011).  

Os bivalves filtradores podem acumular contaminantes nos seus tecidos em 

concentrações de 1.000 a 10.000 vezes superiores aos verificados na fonte de 

exposição (UNEP, 2004). Conforme Rebelo et al. (2003), os metais essenciais, 

como o zinco (micronutrientes), constitutivos de algumas proteínas e enzimas, 

(carbopeptidase A e B e anidrase carbônica), são bioacumulados em concentrações 

extremamente altas (80.000 mg.g-1) em tecidos de ostras, sem que o organismo 

indique sinal de toxicidade aparente. Os metais são carreados aos tecidos do bivalve 

pela hemolinfa e associam-se principalmente a proteínas citosólicas, isto é, 

residentes no “citosol” da célula (RENWRANTZ; WERNER, 2007). 

No contexto da genômica de bivalves, as sequências genômicas de 

invertebrados são ainda escassas (RIVA et al., 2011). A identificação das proteínas 

em bivalves é realizada fazendo homologia com sequências de outras espécies 

(LEMOS et al., 2010), o que tem dificultado os estudos. 

 

2.3. Área de Estudo 

 

A bacia de Camamu localiza-se no centro do litoral baiano, totalizando uma 

área total de 15.000 km
2
 até o limite batimétrico de 2.000 m, estendendo-se por 

aproximadamente 130 km ao longo do continente leste do Brasil e por parte da 

planície costeira, sendo limitada ao sul pela bacia do Almada e ao norte pela bacia 

do Jacuípe (SOUZA-LIMA et al., 2003). 

Na bacia de Camamu, existe uma região conhecida como Costa do Dendê, 

situada entre as coordenadas 13± 40,2‟S; 38± 55,8‟W e 14± 12,6‟S; 39± 9,6‟W e 

nela encontramos a Baía de Camamu, que possui uma área superficial de 
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aproximadamente 384 km
2
, abriga em seu interior um rico ecossistema estuarino, 

com manguezais de grande potencial pesqueiro, restingas na borda litorânea, 

remanescente da Mata Atlântica e inúmeras ilhas, dentre as quais as mais 

importantes são as ilhas Grande, Pequena e Ambar (ElPASO, 2005). 

Os principais rios, cujas descargas fluviais tornam a Baía de Camamu um 

sistema estuarino, são o Serinhaém, Igrapiúna, Sorojó e Maraú, com suas bacias de 

drenagem localizadas na porção norte, central e sul da baía, respectivamente. Esse 

sistema é bastante raso e as maiores profundidades, com cerca de 15m, são 

encontradas no canal principal de navegação a leste da sua entrada, próximo à Ponta 

do Mutá. 

O entorno da Baía de Camamu é considerado privilegiado por apresentar, 

além de estuários e manguezais, pradarias de algas e recifes coralinos, o que 

proporciona enriquecimento do ambiente marinho a partir do aporte de material 

orgânico detrítico ou dissolvido (ElPaso, 2005).  A referida baía encontra-se 

protegida pela APA de Camamu, que abrange os municípios de Camamu, Maraú e 

Itacaré. Possui 118.000 ha de terras protegidas, englobando grande extensão de 

manguezal, Floresta Ombrófila densa e restinga.  

A localidade de Porto do Campo está situada na Baía de Camamu (Figura 

01), nas coordenadas 13± 40,2‟S; 38± 55,8‟W e 14± 12,6‟S; 39± 9,6‟W na área de 

abrangência do município de Camamu. A ostreicultura do local, em sistema 

suspenso ou long line, é de pequeno porte, constituída por 24 lanternas de ostras, 

somando um estoque de aproximadamente 10 mil ostras. A espécie cultivada é a 

Crassostrea rhizophorae. Junto com o cultivo das ostras, foi implantado um cultivo 

experimental do peixe (Lutjanus analis), em tanques-rede, ambos sustentados por 

uma estrutura flutuante de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). No local, além 

dos espinheis, lanternas e tanques-rede e da estrutura PEAD, foi implantada uma 

balsa de manejo (Figuras 02 e 03).  

O cultivo consorciado está localizado ao lado do píer (ponte) de Porto do 

Campo, a montante, numa área de em torno de 50 x 50 m, onde a profundidade 

média é de cerca de 7 a 9 metros e todo o local está próximo a “desembocadura” do 
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Rio Matapera. Todo o entorno é margeado pelo manguezal, cuja vegetação 

predominante é o mangue vermelho (Rhizophorae mangle).  

Figura 01. Mapa do Estado da Bahia, mostrando no detalhe, a região do Baixo Sul 

(Costa do Dendê) e a indicação da localização de Porto do Campo, no interior da 

Baía de Camamu, local de coleta da ostra Crassostrea rhizophorae para o presente 

estudo. 
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Figura 02. Local de retirada dos exemplares de Crassostrea rhizophorae para o 

presente estudo na região de Porto do Campo, Baía de Camamu (BA), sendo (A) à 

esquerda, C. rhizophorae fixada às raízes do mangue Rhizophorae mangle; (B) à 

direita: estrutura flutuante de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e cultivo de 

ostras.       Fotos: Projeto FINEP/UESC 

Figura 03. Cultivo de ostras em Porto Campo (Baía de Camamu, Bahia), local de 

coleta dos exemplares para o presente estudo, sendo: (A) à esquerda, pesquisador 

Roberto Almeida segurando as lanternas onde se depositam as ostras; (B) à direita, 

espinhel com lanternas de ostras submersas. Fotos: Projeto FINEP/UESC. 

 

A 

A B 

B 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Coleta de amostras 

 

Os exemplares da ostra C. rhizophorae foram coletados em Porto do Campo, 

Baía de Camamu (BA) em outubro de 2012. Foram obtidas 50 ostras do cultivo e 50 

do estoque natural, totalizando 100 animais. O número de animais utilizado no 

estudo foi baseado em estudo realizado por Riva et al. (2011) no bivalve D. 

polymorpha.  

As ostras foram acondicionadas em sacos plásticos etiquetados e 

transportadas para a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) em baldes, 

parcialmente cobertas com água do mar do local de coleta (simulando a condição da 

região entremarés) e processadas no período máximo de 6 horas, quando ainda 

estavam aparentemente vivas. 

Os valores de temperatura e de salinidade foram medidos no local por 

ocasião da coleta, tendo sido medidos com um termômetro de mercúrio padrão e um 

refratômetro óptico manual ( Atago, Modelo S/Mill). O pH da água foi medido por 

meio de uma sonda multiparâmetros ( Hanna) e a transparência da água com um 

disco de Secchi.   

 

 3.2. Procedimentos Laboratoriais 

 

Primeiros processamentos 

 

A morfometria foi feita no Laboratório de Histologia Animal (LHA) da 

UESC. As ostras foram lavadas e depois, com o auxílio de uma pequena pá de 

metal, foram retirados resquícios de mangue e incrustações presentes nas valvas. 

Depois, com um paquímetro digital, foram medidas quanto ao seu maior eixo 

(altura = eixo dorso-ventral; GALTSOFF, 1964).  
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Análise proteômica 

 

A análise proteômica foi feita no Laboratório de Proteômica do Centro de 

Biotecnologia e Genética (CBG) da UESC. As ostras foram abertas para a retirada 

das partes moles (carne) e preparação da amostra. Para tal, foi feito o rompimento 

celular, macerando em gelo seco toda a ostra, para a obtenção de um pó, para seguir 

com a extração das proteínas. Para esse procedimento, foi utilizado o protocolo 

usado por Diz e Skibinski (2007) para a extração de proteínas de mexilhões. O pó 

foi suspenso em 1 ml de tampão de lise (uréia 7M, tioureia 2M, 4% CHAPS e DTT 

de 3%), para evitar a proteólise.  

  As proteínas foram solubilizadas com um sonicador (Branson Digital 

Sonicator 250), usando 10 rajadas de amplitude de 15% e 5 segundos cada, com 10 

segundos de pausa em gelo, para evitar a queima das mesmas. Após centrifugação 

durante 20 minutos a 16000 g, o sedimento foi descartado e o sobrenadante 

armazenado. A proteína foi quantificada utilizando-se o 2-D Quant kit (GE 

Healthcare). Foi realizada uma limpeza das amostras, utilizando-se o kit de 2-D 

Clean-Up (GE Healthcare), para remover as substâncias interferentes (sal ou 

detergentes carregadas) para a primeira dimensão IEF. 

  Após isso, foi feita a separação na primeira dimensão (triplicata), por 

focalização isoelétrica (IEF), onde as proteínas foram separadas pelo seu ponto 

isoelétrico. As fitas de gel (Immobiline Dry Strip) de 13 cm pH 3-10 NL (GE 

Healthcare) foram colocadas no suporte (strip holder) e re-hidratadas “overnight” 

em tampão de re-hidratação contendo 350 μg de proteína e em seguida foram 

corridas em aparelho IPGPhor (GE Healthcare). A focalização foi realizada 

utilizando-se um protocolo com múltiplas etapas (1 hora a 500 V, 1 hora a 1000 V e 

6 horas a 8000 V).  

Para realizar a segunda dimensão (triplicata), as fitas foram equilibradas por 

15 minutos em 10 mL de um tampão contendo 50 mM de Tris-HCl, pH 8,8, 6M de 

uréia, 30% de glicerol, 2% de SDS, traços de azul de bromofenol, suplementado 

com 10 mg/mL de DTT. Após esta etapa, as fitas foram equilibradas por 15 minutos 
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no tampão descrito acima, porém, substituindo-se o DTT por 25 mg/mL de 

iodoacetamida. 

O método mais comumente utilizado para a análise proteômica é o da 

eletroforese bidimensional em gel em proteínas (2DE), que baseia-se na separação 

das proteínas e sua subsequente identificação por espectrometria de massa (MS) 

(GORG et al., 2000). Essa abordagem tem algumas limitações: o método requer 

grande habilidade técnica e possui capacidade limitada de análise de proteínas de 

baixa abundância (RODLAND, 2004). Algumas das limitações da 2DE podem ser 

superadas por meios alternativos para a detecção de proteínas (CAPUTO et al., 

2003, 2005). A eletroforese de segunda dimensão foi realizada a 150 V, por um 

período de 6 horas utilizando-se gel de poliacrilamida (12,5%), com o uso de um 

sistema de tampão contínuo do tipo Laemmli. Nesta etapa, foi utilizado o 

equipamento SE 600 Ruby (GE Healthcare). O procedimento separa proteínas pela 

massa molecular aparente.  

Após serem submetidas a 2DE, as proteínas foram visualizadas através de 

coloração com Coomassie Blue Coloidal. Esse método se baseia em coloração de 

proteínas com corantes, resultando num mapa de pontos (spots).  

Para isso, após a eletroforese, os géis de poliacrilamida foram imersos em 

tampão de fixação (etanol 40% e ácido acético 10%) por 30 minutos, em seguida 

este tampão foi substituído pelo corante, onde permaneceram corando por 5 dias sob 

agitação. Passado tal período, o corante foi retirado e os géis descorados com água 

destilada até a remoção do corante impregnado nas regiões onde não havia 

proteínas.  

As imagens dos géis foram digitalizadas utilizando-se o software LabScan 

(Amersham Bioscience) e analisadas no software ImageMaster 2D Platinum 7.0 

(GE Healhcare) para avaliar o número de spots, a caracterização automática dos 

valores de pI e a massa molecular e realizar a comparação entre os tratamentos do 

estudo.  

Os spots foram excisados dos géis com o auxílio de um bisturi e dispostos 

separadamente em microtubos. Posteriormente, foram adicionados aos fragmentos 

de gel 200 μL de NH4HCO3 (bicarbonato de amônio) 25 mM, pH 8,0, em 50% de 
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acetonitrila para a descoloração e remoção de SDS dos géis. Esta solução foi 

mantida nos microtubos durante 24 horas. Após este período, os spots foram 

lavados com 200 μL de água ultrapura. Para a desidratação do gel, 100 μL de 

acetonitrila 100% foram adicionados, e os fragmentos incubados durante 5 minutos 

à temperatura ambiente. O excesso de acetonitrila foi retirado e os microtubos 

foram secos a vácuo utilizando-se aparelho Concetrator 5301 (Eppendorf) por 20 

minutos. Em seguida, as proteínas foram digeridas em peptídeos por ação da 

solução de Tripsina (5 μL na concentração de 20 μg/μL) durante 10 minutos à 4°C. 

Posteriormente, foi adicionado NH4HCO3 25mM até cobrir o gel, e este foi 

incubado à 37°C por 24 horas para completa digestão.  

Para extrair os peptídeos digeridos, o sobrenadante foi transferido para outro 

microtubo, e ao primeiro microtubo foi adicionado 50 μL de acetonitrila 50% 

contendo ácido fórmico 0,1%. Estes microtubos foram levemente agitados durante 

30 minutos. O sobrenadante foi pipetado para os segundos microtubos, e este 

processo foi repetido. Ao final, os microtubos contendo os peptídeos digeridos 

foram centrifugados no vácuo até atingir o volume em 5-10μL. 

Após o processo de digestão e extração dos peptídeos, 4 μL das amostras 

correspondentes a cada spot foram aplicados no nanoAcquity UPLC (WATERS) 

em duas colunas C18 (a primeira uma coluna „„trapping‟‟ de 5 μm, 180 μm x 20 

mm; a segunda de 1,7 μm 100 μm x 100 mm), sob um fluxo de 0,6 μL/min em uma 

corrida de 50 minutos. Os peptídeos foram separados de acordo com gradiente de 

acetonitrila, sendo 1% durante 1 minuto, de 1% a 50% durante 40 minutos, de 50% 

a 85% durante 5 minutos, mantendo-se nessa concentração por mais 2 minutos, 

voltando à concentração de 1% em um minuto e permanecendo nessa condição por 

2 minutos, totalizando 50 minutos de corrida.  

Os peptídeos separados foram transferidos para o Espectrômetro de Massas 

(Micromass Q-TOFmicro, Waters) e ionizados em um capilar sob voltagem de 3000 

V, fragmentados no modo positivo com seleção da intensidade relativa mínima de 

10 counts, sendo analisados os 3 íons mais intensos por cada varredura de 1 

segundo, com energia de colisão variando entre 20 e 95 eV de acordo com a relação 

massa/carga (m/z) dos peptídeos.  
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Os espectros obtidos foram analisados no software ProteinLynx Global 

Server 4.2 (WATERS) e também pela ferramenta MASCOT (Matrix Science), e 

comparados com os bancos de dados do SWISSPROT e do NCBI, respectivamente. 

Na hidrólise, por tripsina, foi considerada a possível perda de um sítio de clivagem. 

A tolerância das massas dos peptídeos foi de ±0.3 Da, e tolerância das massas dos 

fragmentos foi de ± 0.1 Da. 

 

Identificação genética das ostras 

A confirmação da espécie de ostra do local foi obtida mediante 

sequenciamento realizado pela empresa Ludwig Biotecnologia Ltda. (Porto Alegre, 

RS), em projeto paralelo.  

 

4. RESULTADOS 

4.1. Abióticos 

Os valores dos fatores abióticos na data de coleta do material biológico estão 

registrados na tabela 01.  

Tabela 01. Valores da temperatura do ar e parâmetros da água: temperatura, 

salinidade, transparência e potencial hidrogeniônico (pH) por ocasião da coleta dos 

exemplares da ostra Crassostrea rhizophorae em Porto do Campo, Baía de 

Camamu (BA), em outubro de 2012 

 

Fatores abióticos Valores 

Temperatura do ar 27
o
C 

Temperatura da água 26
o
C 

Transparência da água 0,9 m 

Salinidade 31‰ 

pH 6,83 
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4.2. Biometria 

 

O lote de ostras do manguezal teve altura média de 4,65 ± 0,74 cm, com 

mínima de 2,9 cm e máxima de 6,1 cm (n = 50).  

O lote de ostras do cultivo apresentou altura média de 5,43 ± 0,47 cm, com 

mínima de 4,17 cm e máxima de 6,23 cm (n = 50). 

 

4.3. Identificação genética da ostra 

 

Os sequenciamentos indicaram que tanto a espécie do ambiente natural 

(manguezal) quanto do cultivo, é Crassostrea rhizophorae. 

 

4.4. Análise proteômica 

 

Dosagem protéica  

 

A quantificação das proteínas presentes na ostra C. rhizophorae, utilizando-

se 2D Quant Kit (GE Healthcare), revelou um valor de 4,26 μg/μL para as ostras do 

manguezal  e de 4,32 μg/μL para as ostras de cultivo. 

 

Perfil proteico obtido por eletroforese unidimensional (1d)  

 

A figura 04 mostra o perfil proteico da ostra após corrida eletroforética 

unidimensional. A maior densidade protéica, evidenciada pelo maior número de 

bandas, foi observada entre 45 e 97 kDa, revelando um predomínio de proteínas 

com peso molecular elevado. 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04. Perfil proteico da ostra Crassostrea rhizophorae de cultivo (CR) de 

Porto do Campo (Baía de Camamu, BA) através de eletroforese unidimensional, 

com aplicação de 30 μg de amostra e coloração do gel (12,5%) com Colloidal 

Coomassie Blue. M: marcador de peso molecular.  Valores apresentados à esquerda. 

 

Perfil proteico obtido por eletroforese bidimensional (2d) 

 

Os géis do lote de ostras do manguezal demonstraram um perfil proteico 

composto por 245 spots, sendo que destes 124 foram exclusivos desse ambiente 

(Figura 05). 

Os géis de cultivo demonstraram um perfil proteico composto por 169 spots, 

sendo que destes 48 foram observados somente nos géis de cultivo (Figura 06). 

 A distribuição desses spots mostrou uma maior densidade protéica na zona 

ácida de pI e com peso molecular acima de 45,0 kDa, corroborando o dado obtido 

anteriormente pela eletroforese unidimensional.  
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Figura 05. Géis bidimensionais, em triplicata, de Crassostrea rhizophorae de Porto do Campo (Baía de Camamu, Bahia) obtidos 

pela técnica de eletroforese bidimensional, correspondentes ao lote de ostras do manguezal, com aplicação de 350 μg de proteína. 

Coloração dos géis (12,5%) com Colloidal Coomassie Blue. pH de 3 a 10 não-linear e peso molecular de 14,4 a 97,0 kDa. (A) 

Réplica 1 (Gel de referência); (B) Réplica 2; (C) Réplica 3. 
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Figura 06. Géis bidimensionais, em triplicata, de Crassostrea rhizophorae de Porto do Campo (Baía de Camamu, Bahia) obtidos 

pela técnica de eletroforese bidimensional, correspondentes ao lote de ostras do cultivo, com aplicação de 350 μg de proteína. 

Coloração dos géis (12,5%) com Colloidal Coomassie Blue. pH de 3 a 10 não-linear e peso molecular de 14,4 a 97,0 kDa. (A) 

Réplica 1 (Gel de referência); (B) Réplica 2; (C) Réplica 3. 
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As figuras 07 e 08 representam o resultado do gel bidimensional, com os spots 

identificados das ostras do manguezal e cultivo, respectivamente.  

No total, foram identificadas 25 proteínas na ostra C. rhizophorae, 

considerando o manguezal e o cultivo. Destas, 14 ocorreram em ostras do manguezal e 

9 no cultivo (Tabela 02). 

No manguezal, foram exclusivas 15 proteínas, incluindo: Retinal desidrogenase 

1, ligada a processos de oxi-redução e homóloga na ostra Crassostrea gigas, assim 

como Tubulina alpha, Proteína hipotética Lotgidraft_200382, Creatina quinase, 

Arginina quinase, Albumina, ATP sintase subunidade beta, mitocondrial, Actina-2, 

Calponina-2, Miosina de cadeia pesada do músculo estriado e Beta-actina, a maioria 

com função estrutural e registradas em moluscos e outros organismos marinhos 

(Tabela 02). 

Ainda como se observa na tabela 02, no manguezal foi, também identificada a 

proteína Beta-tubulin, registrada para Perkinsus marinus, um patógeno associado a 

ostras. A proteína “ATP synthase subunit beta, mitochondrial”, já referida acima, 

também exclusiva do manguezal, é uma enzima do tipo hidrolase e está ligada a 

estresse hídrico. Foi registrada anteriormente em C. gigas.  

No manguezal foi, ainda, observada a proteína de choque térmico (Heat Shock 

Protein) (Chloroplast heat shock protein 70 isoforma 1), homóloga a de  Theobroma 

cacao (cacau).  

No cultivo, foram exclusivas apenas três proteínas. A primeira delas foi 

gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, anteriormente registrada nas ostras congenéricas 

Crassostrea ariakensis e C. gigas e que está relacionada à quebra de glicose. As outras 

foram: Frutose-bisfosfato aldolase e Citrato sintase, registradas em C. gigas e que são 

proteínas relacionadas a reações catalisadoras e ao ciclo de Krebs, respectivamente.  

Como se observa na tabela 02, a maioria das proteínas registradas foi 

anteriormente observada em outros moluscos bivalves, especialmente em ostras do 

gênero Crassostrea. 
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Figura 07. Gel bidimensional de Crassostrea rhizophorae de Porto do Campo (Baía 

de Camamu, Bahia), com spots identificados, correspondentes ao lote de ostras do 

manguezal. 
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Figura 08. Gel bidimensional de Crassostrea rhizophorae de Porto do Campo (Baía 

de Camamu, Bahia), com spots identificados, correspondentes ao lote de ostras do 

cultivo. 
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Tabela 02. Proteínas identificadas por análise proteômica na ostra Crassostrea rhizophorae coletada no manguezal e no cultivo em sistema 

espinhel em Porto do Campo (Baía de Camamu, Bahia).  

SPOT PROTEÍNA HOMOLOGIA FUNÇÃO MASSA (Da) PI SCORE NCBI 

12c Actin Gonaxis craveni  19693 4.83 79 gi|315572190 

22c glyceraldehyde 3-

phosphate 

dehydrogenase protein 

Crassostrea ariakensis Glicólise 29720 8.16 177 gi|333449424 

39c Fructose-bisphosphate 

aldolase 
Crassostrea gigas Glicólise 43746 5.88 99 gi|405964948 

55c glyceraldehyde 3-

phosphate 

dehydrogenase 

Crassostrea gigas Glicólise 33329 7.04 85 gi|28475277 

66c Severin Crassostrea gigas Ligação da actina 37244 4.78 62 gi|405954824 
88c Paramyosin Crassostrea gigas Atividade motora 98103 5.32 474 gi|405966986 
83c Tubulin beta chain Crassostrea gigas Atividade de GTPase 

/estrutural 
48556 4.72 75 gi|405965590 

91c paramyosin-1 Pinctada fucata Atividade motora 28394 5.29 61 gi|472824657 
114c Citrate synthase, 

mitochondrial 
Crassostrea gigas Ciclo de Krebs 49577 6.47 76 gi|405970598 

1m Retinal dehydrogenase 1 Crassostrea gigas Processo de oxido- 
Redução 

62711 7.03 152 gi|405972837 

2m Tubulin alpha Crassostrea ariakensis Atividade de GTPase 
/estrutural 

26524 4.78 455 gi|333449496 

2m Hypothetical protein 

Lotgidraft_200382 
Lottia gigantea Estrutural 50792 4.95 564 gi|556112548 

3m Arginine kinase Crassostrea gigas Ligante de actina 40012 6.58 181 gi|44885729 
53m Severin Crassostrea gigas Ligação da actina 37244 4.78 106 gi|405954824 
54m Beta-tubulin Perkinsus marinus 

ATCC 50983 
Atividade de GTPase 
/estrutural 

50685 4.73 102 gi|294889481 

54m Tubulin beta chain Crassostrea gigas Atividade de GTPase 
/estrutural 

50443 4.77 405 gi|405970320 

54m ATP synthase subunit 

beta, mitochondrial 

Crassostrea gigas Hidrolase 44956 4.95 243 gi|405974790 
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SPOT PROTEÍNA HOMOLOGIA FUNÇÃO MASSA (Da) PI SCORE NCBI 

106m Actin Gonaxis craveni Ligação química 19693 4.83 97 gi|315572190 
110m Chloroplast heat shock 

protein 70 isoform 1 
Theobroma cacao  71586 72 72 gi|508712739 

117m Actin-2 Crassostrea gigas Contração muscular 42056 5.30 200 gi|405973339 
118m Calponin-2 Crassostrea gigas Contração muscular 43463 6.84 104 gi|405975242 
120m Actin 2 Crassostrea gigas Contração muscular 42002 5.30 139 gi|18565104 
125m Paramyosin Crassostrea gigas Atividade motora 98103 5.32 89 gi|405966986 
130m Actin Crassostrea gigas Contração muscular 41992 5.37 179 gi|229472800 
132m Myosin heavy chain, 

striated muscle 
Crassostrea ariakensis Atividade motora 42056 5.30 846 gi|159507454 

150m Paramyosin Crassostrea gigas Atividade motora 98103 5.32 600 gi|405966986 
165m Beta-actin, partial Paphia undulata Atividade motora 30666 5.06 59 gi|429489724 
167m Severin Crassostrea gigas Ligante de actina 37244 4.78 61 gi|405954824 

 

SPOT (porção do gel de onde foi retirada a proteína); PROTEÍNA = nome da proteína identificada no NCBI; HOMOLOGIA – organismo em que a proteína foi 

encontrada anteriormente; MASSA (Da) = massa molecular em Daltons; pI – ponto Isoelétrico; SCORE = pontuação da proteína(indica a probabilidade de identidade); GI 

– código da proteína no banco de dados.
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5. DISCUSSÃO 

Embora outras ostras do gênero Crassostrea já tenham sido enfocadas quanto à 

identificação de proteínas, este estudo é o primeiro inventário proteômico na ostra 

Crassostrea rhizophorae.  

A maioria das proteínas inventariadas no estudo foi identificada como tendo 

função estrutural e no metabolismo das ostras, seja promovendo ligações químicas 

com cálcio e metais, no armazenamento e transporte de energia, quebra da glicose, ou 

ainda participando do ciclo de Krebs, no processo de oxidação e redução, assim como 

no fechamento das valvas.   

No manguezal observou-se proteínas com pesos moleculares elevados (72 kDa, 

73 kDa e 90 kDa), que correspondem às maiores classes de proteínas de estresse 

expressas pelo organismo (WELCH et al., 1983). Isso pode ser o reflexo da severidade 

da região entremarés sobre a ostra desse local, região em que esta fica exposta em 

algumas horas do dia e onde, portanto, sofre os efeitos da desidratação e elevação de 

temperatura, uma situação que não ocorre com a ostra no cultivo, que está 

permanentemente submersa. Uma indicação de estresse hídrico no ambiente do 

manguezal foi a presença da “ATP synthase subunit beta, mitochondrial”, uma 

hidrolase referida a estresse hídrico.  

Comparando mexilhões Mytilus galloprovincialis de manguezal que sofrem 

influência das marés e mexilhões da mesma espécie cultivados, Labarta et al. (1997) 

relataram que, apesar de ambos estarem adaptados aos seus respectivos ambientes, os 

cultivados crescem de uma forma mais estável, têm maior taxa de depuração, maior 

eficiência de absorção e de excreção de amônia quando comparados com os mexilhões 

do manguezal. Segundo os autores, essas diferenças estariam relacionadas ao fato de 

que no manguezal, há maiores amplitudes de temperatura, exposição ao sol e menor 

disponibilidade de alimento. Os autores observaram diferenças na expressão proteica 

entre os mexilhões dos dois ambientes, que seriam o resultado das adaptações 

fisiológicas em cada local.  

A “Chloroplast heat shock protein 70 isoform 1”, observada apenas em ostras 

do manguezal, foi registrada no NCBI como proteína do cacau (Theobroma cacao). A 
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HSP70 foi anteriormente registrada na ostra C. gigas em Santa Catarina por Ivachuk 

(2012) e foi correlacionada por essa autora à elevação de temperatura em ostras de 

cultivo.  

As chamadas proteínas de choque térmico (HSPs: Heat Shock Proteins), 

sintetizadas tanto por vertebrados quanto por invertebrados, são descritas, 

originalmente, por sua indução pelo calor (PORTELA, 2008). As HSPs são produzidas 

por células sob condições estressantes, para evitar a desnaturação protéica (FABBRI et 

al., 2008). Como proteção contra o estresse imposto, as células acumulam proteínas 

que previnem a produção de agregados de proteínas desnaturadas (ELLIS; VAN DER 

VIES, 1991).  

Análises proteômicas anteriores em invertebrados revelaram também relações 

claras entre a expressão proteica e a exposição a contaminantes. Gomiero et al. (2006) 

realizaram estudo utilizando duas espécies de caranguejos, em que observaram picos 

de expressão proteica associados aos xenobióticos utilizados no experimento. 

Bjornstad et al. (2006) também verificaram forte relação entre exposição a 

contaminantes e expressão proteica. No presente estudo, não foram evidenciadas 

proteínas relacionadas à contaminação ambiental, o que se explica porque o local de 

estudo sofre baixo impacto antrópico e os dois ambientes (cultivo e manguezal) têm 

localização próxima.  

A presença da proteína Beta-tubulina em Porto do Campo indica a presença do 

patógeno Perkinsus marinus associado à ostra C. rhizophorae. Esse patógeno, 

pertencente ao Phylum Perkinsozoa, é de notificação obrigatória segundo a 

Organização Internacional de Epizootias - OIE (BRANDÃO et al., 2013a), tendo sido 

recentemente registrado na Baía de Camamu por Luz (2014).  Isso mostra que a 

proteômica é uma ferramenta eficiente também na detecção de organismos associados 

e uma ferramenta importante em estudos de patologia de moluscos. 

Com relação à proteômica como ferramenta, neste estudo não foi possível 

identificar todas as proteínas presentes nos spots detectados nos géis, entretanto, foi 

evidenciado que os mesmos estavam presentes, tendo havido uma dificuldade 

posterior na identificação das proteínas no banco de dados, por ausência de 
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informações neste. A proteômica de moluscos bivalves é ainda pouco conhecida, salvo 

para poucas espécies, como para a ostra C. gigas. Conforme foi executado neste 

estudo, a identificação das proteínas em bivalves é realizada fazendo homologia com 

sequências de outras espécies (LEMOS et al., 2010), o que dificulta a interpretação dos 

resultados. Concordando com Riva et al. (2011), as sequências genômicas de 

invertebrados em geral são ainda escassas, necessitando de mais estudos. 

 

6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos permitem concluir que: 

 

●Este é o primeiro mapeamento proteômico na ostra C. rhizophorae; 

 

●As ostras do manguezal apresentam maior expressão protéica em relação às ostras do 

cultivo; 

 

●A maior expressão protéica no manguezal está muito provavelmente relacionada a 

mecanismos de adaptação das ostras ao estresse na região entremarés; 

 

● A expressão protéica das ostras do cultivo indica que estas estão sob boa condição de 

confinamento; 

 

● A presença da proteína beta-tubulina indica a presença do patógeno Perkinsus marinus 

em C. rhizophorae do local. 
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