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RESUMO 

 
Motta, L.A. Efeito do cádmio (cd2+) no metaboloma e fisiologia de macroalgas 

vermelhas brasileiras. 2020. 105p. Dissertação - Programa de Pós-Graduação em 

Bioquímica. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

 

As algas são organismos fundamentais para o processo de evolução da vida 

terrestre, principalmente por representarem as principais fontes de oxigênio e matéria 

orgânica, sendo responsáveis por até mais da metade da atividade fotossintética 

global. Além disso, as algas desempenham um importante papel nas transformações 

energéticas, nas reciclagens dos nutrientes e representa a base da cadeia alimentar 

nos ambientes aquáticos. Devido a essas e outras funções ecológicas 

desempenhadas, as algas marinhas possuem um grande potencial para os estudos 

ecotoxicológicos, o que a atribui uma importante aplicação quanto a conservação 

ambiental, podendo atuar como bioindicadores e/ou biorremediadores de poluentes. 

Os efeitos danosos dos metais não essenciais, incluindo o cádmio (Cd2+), em 

ambientes aquáticos já são amplamente conhecidos e se relacionam principalmente 

com o desbalanço do sistema redox celular. A análise metabolômica tem se tornado 

uma importante ferramenta de análise ambiental, e a alta sensibilidade da técnica 

utilizada garante um diagnóstico toxicológico precoce e eficiente. Esse estudo teve 

como o objetivo principal, compreender melhor o efeito ao nível metabólico da 

exposição do Cd2+ frente a macroalga vermelha brasileira testada de maior 

resistência. Para tal, as macroalgas Gracilaria domingensis, Crassyphycus caudatus 

e Hypnea spinella foram cultivadas em água do mar natural e expostas a 

concentrações crescentes de Cd2+, onde foi avaliado o crescimento diário para cada 

espécie. A partir das curvas de crescimento obtidas no cultivo, selecionou-se a 

espécie de maior resistência e mais um ensaio toxicológico foi elaborado para a 

determinação do IC50 de exposição do Cd2+. A partir desses resultados, foi avaliado o 

efeito da exposição do Cd2+ no metabolismo da macroalga selecionada, inclusive em 

concentrações legalmente permitidas pelo Conama em ambientes marinhos. O 

metabolismo foi avaliado ao nível fotossintético (medidas de fluorescência) e 

metabólico (metaboloma com cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 

massas – CGMS). Os dados metabolômicos foram normalizados e escalonados para 

serem comparados em testes estatísticos multivadiados (PCA e OPLS-DA). Os 



 
 

 

resultados dos ensaios toxicológicos indicaram a espécie de maior resistência como 

sendo C.caudatus com um IC50 de 3 mg/L de Cd2+, podendo ser observado com 48h 

de exposição. As medidas fotossintéticas apontaram alterações em alguns dos 

parâmetros analisados inclusive nas concentrações permitidas ambientalmente no 

território nacional. Nas análises de metaboloma diversas alterações pontuais foram 

detectadas, porém, o perfil metabólico total foi considerado estatisticamente diferente 

do observado no grupo controle apenas na maior concentração de Cd2+ avaliada, seu 

IC50 (3 mg/L). Essas diferenças mostraram significativa alteração em 6 vias 

metabólicas, onde os principais resultados estão relacionados à uma maior atividade 

da fotorrespiração, onde sugerimos como uma tentativa da macroalga em manter o 

fluxo de carbono afetado pela redução da atividade fotossintética. Importantes vias de 

produção de antioxidantes celulares também foram observadas mais ativas na 

presença do metal, indicando um possível mecanismo de defesa contra os danos 

oxidativos causados pelo metal. Além disso, foi detectado uma maior atividade do 

metabolismo do glicerol, sugerido como uma necessidade celular de 

biodisponibilidade de glicerofosfolipídeos para o isolamento dos íons metálicos 

absorvidos em vesículas e/ou um aumento na degradação de triglicerídeos 

armazenados para a obtenção de energia prejudicada pelos danos oxidativos. O 

entendimento das alterações metabólicas desencadeadas pelo Cd2+ em conjunto com 

a detecção dos mecanismos de defesa desempenhado pela macroalga, refletem um 

importante diagnóstico dos possíveis danos causados pela poluição no ambiente 

marinho.  

 

Palavras-chave: Espectrometria de Massas, Crassyphycus caudatus, Metabolismo, 
Metabolômica, Metais.  

 
  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Motta, L.A. Effect of cadmium (Cd2+) on the metabolome and physiology of Brazilian 

red macroalgae. 2020. 105p. Master`s thesis. Chemistry Institute, São Paulo 

University, São Paulo, Brazil. 

 

Algae are fundamental organisms for the evolution of terrestrial life, mainly because 

they are important producers of O2 and organic matter. These organisms are 

responsible for half of the total global photosynthetic activity. Furthermore, algae play 

an important role in energy transformations, in nutrient recycling and represent the 

basis of the food chain in aquatic environments. Because of these and others 

ecological functions performed by marine algae, these organisms have been studied 

for their capacity of being used in biomonitoring and bioremediation of the environment, 

which is attributable to a great application of environmental conservation. The effects 

of non-essential metals in aquatic environments, including cadmium, are already 

known and are mainly related to the imbalance of the cellular redox system. 

Metabolomic analysis has become an important tool for environmental conservation, 

with a high technical sensitivity its guarantee an early and efficient toxicological 

diagnosis. The main objective of this study was to better understand the metabolic 

effects of Cd2+ exposure on the Brazilian red algae selected with a greater resistance. 

For this propose, the macroalgae Gracilaria domingensis, Crassyphycus caudatus and 

Hypnea spinella were grown in natural seawater and exposed to increasing 

concentrations of cadmium (Cd2+), the daily growth rate was evaluated for each specie. 

From these growth curves the specie with greater resistance was selected and another 

toxicological test designed to determine the IC50 of Cd2+ exposure. From these results 

it was evaluated the effect of Cd2+ exposure in the metabolism of the selected 

macroalgae, including concentrations legally permitted by Conama for marine 

environments. The metabolism was evaluated specific for the photosynthesis 

(fluorescence measurements) and with general metabolomic analyses (Gas 

chromatography–mass spectrometry- GC-MS). The metabolomic data was normalized 

and scaled to be compared in multivariate statistical tests (PCA and OPLS-DA). The 

results of the toxicological assays indicated C. caudatus as the specie with the greater 

resistance for Cd2+ exposure, with the IC50 of 3 mg/L that can be observed with 48h of 

exposure. Photosynthetic measurements showed changes in some of the parameters 



 
 

 

analyzed, including for those concentration legally allowed in the national environment. 

In the metabolomic analysis, several specific changes were detected, however, the 

total metabolic profile was just considered statistically different from that observed in 

the control group, only in the highest concentration of Cd2+ evaluated, its IC50 (3 mg/L). 

The differences observed showed significatively changes in 6 metabolic pathways, 

where the main results are related to a greater photorespiration activity, which we 

suggested as an attempt of the macroalgae in maintaining the carbon flow affected by 

the reduction of photosynthetic activity. Important cellular antioxidant production 

pathways were also more active in the presence of the metal, as a response of defense 

against oxidative damage caused by the metal. In addition, more activity of glycerol 

metabolism was detected, suggested as a cellular need for glycerophospholipid 

bioavailability for the isolation of the metal ions absorbed in vesicles and/or an increase 

in degradation of stored triglycerides used as source of energy impaired by oxidative 

damage. The understanding of metabolic changes triggered by Cd2+ with the detection 

of defense mechanisms performed by the macroalgae, show an important diagnosis 

of the possible damage caused by pollution in the marine environment. 

 

Keywords: Mass Spectrometry, Crassyphycus caudatus, Metabolism, Metabolomics, 

Metals. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 IMPORTÂNCIA DE ESTUDO EM MACROALGAS 

A complexidade do ambiente aquático faz com que este apresente os mais 

variados tipos de ecossistemas, abrangendo desde biomas de água doce até grandes 

ecossistemas marinhos (Gary M., 1996). Dentre esses tipos de ecossistemas 

aquáticos, o oceano ocupa 70% de todo o planeta e abriga mais de 200.000 espécies 

de seres vivos (Graham et al., 2009; Sze, 1998). Frente a essa complexidade e 

variedade de espécies, o ambiente marinho vem sendo fonte de inúmeros compostos 

bioativos com diferentes funções, dentre elas, fotoproteção, anti-inflamatória, 

antioxidante, quelante, entre outras, muitas delas de origem das algas marinhas (Asai 

et al., 2004; de Vries & Beart, 1995; Hay, 1996; J. E. Jensen et al., 2014; Okai et al., 

1996; Yoon et al., 2004).  

As primeiras algas cianofíceas, ou cianobactérias, surgiram há 

aproximadamente 3,7 bilhões de anos no ambiente aquático (Gramling, 2016). Esse 

surgimento foi indispensável para a evolução terrestre, pois com a existência da via 

metabólica fotossintética, a água, presente em abundância, passou a ser consumida, 

e o oxigênio, que era escasso, acumulado na atmosfera (Han & Runnegar, 1992). 

Com isso, surgiu a camada de ozônio, que protegendo as células dos raios 

ultravioleta, permitiu o desenvolvimento da respiração celular aeróbica. Assim, 

passou-se a obter energia com mais eficiência e, posteriormente, o surgimento de 

células nucleadas e com organelas complexas. A fotossíntese é a rota pela qual 

praticamente toda a energia entra na biosfera. Este processo realiza a transformação 

de energia luminosa, emitida pelo sol, em energia química, que é estocada pelos 

organismos fotossintéticos autotróficos na forma principalmente de açucares. A 

energia armazenada nessas moléculas pode ser utilizada para impulsionar processos 

celulares para todas as formas de vida (Necchi Júnior & Alves, 2005; Weckwerth, 

2011).  

As algas são importantes produtoras de O2 e matéria orgânica nos ambientes 

aquáticos. São responsáveis por aproximadamente 50% da produção de oxigênio 

molecular global e pela produção da maior parte de dimetil sulfeto que, ao ser lançado 
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na atmosfera induz a formação de nuvens, sendo muito importante para o ciclo da 

água no planeta (Gibson et al., 1990). Considerando todo seu conjunto de funções e 

papel ecológico, as algas são a base do “balanço ecológico” no ambiente aquático, 

promovendo e garantindo maior biodiversidade no meio onde se encontram (Rocha, 

1992).  

As algas são organismos fotossintéticos, que apresentam uma diversidade de 

formas que variam desde simples células microscópicas até indivíduos multicelulares 

de mais 20 metros de comprimento (Sze, 1998). As macroalgas marinhas 

compreendem uma variedade de organismos distribuídos em três diferentes grupos: 

Rhodophyta (algas vermelhas), Chlorophyta (algas verdes) e Phaeophyceae (algas 

pardas). A diferença observada entre os grupos, para o estudo da taxonomia, além da 

morfologia, está compreendida principalmente no conteúdo pigmentar, aos produtos 

de reserva e aos componentes da parede celular (Hoek et al., 1995).  

Em particular, as macroalgas em ecossistemas costeiros e estuarinos 

desempenham um importante papel nas transformações energéticas e na reciclagem 

dos nutrientes nesses ambientes, além de formadoras de um habitat natural quando 

numerosas (Hanisak, 1983). Essa importante função ambiental está relacionada com 

sua capacidade de assimilação de carbono e nitrogênio e da liberação de oxigênio 

(Aline Paternostro Martins, 2013). A grande capacidade de remover determinados 

nutrientes e poluentes dissolvidos na água mostram que existe um potencial 

significativo para a utilização das algas para a remediação de CO2, nitrato, nitrito, 

amônio, fosfato, metais e até poluentes emergentes, como medicametos e agrotóxicos 

(Chung et al., 2011; Hayashi et al., 2008; Mehta & Gaur, 2005; Peng et al., 2006; R. 

Wang, Diao, et al., 2017; R. Wang, Wang, et al., 2017; Wilde & Benemann, 1993).  

Além de serem importantes na reciclagem dos nutrientes, as algas oferecem 

importantes contribuições ao meio ambiente por constituírem a base da cadeia 

alimentar no ambiente aquático, participando no processo de transferência de 

nutrientes para crustáceos, peixes e outros animais e de todos os outros níveis tróficos 

marinhos e terrestres de forma direta ou indireta (Moore et al., 2004). Entretanto, ao 

acumular substâncias tóxicas presentes no ambiente e servirem de alimento para 

outras espécies, elas podem iniciar a biomagnificação da contaminação. 

Em todo o planeta, mais de 3 bilhões de pessoas vivem nas proximidades 

litorâneas, movidos pela expansão das atividades econômicas e/ou pelas 

características físicas e condições de vida locais (Torres et al., 2008). Essa situação 
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faz com que os dejetos produzidos (tanto de origem industrial como doméstica) e a 

destruição de hábitats naturais tenham impactos substanciais nos ambientes costeiros 

(Moore et al., 2004), nos quais grande parte das funções desempenhadas pelas algas 

são atribuídas principalmente às macroalgas que dominam a flora nesses habitats 

(Klinger, 2015; Kumar et al., 2016).  

Estima-se que a área coberta por macroalgas é de 60 milhões de km2, 

sustentando a cadeia trófica de praticamente 50% do mercado pesqueiro mundial. Um 

valor de 2 trilhões de dólares por ano é atribuído apenas à função de reciclagem de 

nutrientes desempenhada pelas macroalgas. Estudos focados nas macroalgas em um 

país com costa extensa como o Brasil são muito interessantes, já que elas sustentam 

a biodiversidade do ecossistema costeiro, que representa um vasto mercado 

econômico onde muitas comunidades retiram todo seu sustento. A maioria das 

publicações com macroalgas possuem um viés farmacêutico ou de bioprospecção, 

entretanto ainda há muito o que se descobrir sobre a fisiologia e metabolismo desses 

organismos sob estresse e suas interações com as condições ambientais (Gupta et 

al., 2014; Kumar et al., 2016). 

As algas marinhas também já foram exploradas em estudos de biorremediação 

e biomarcadores ambientais, o que as atribui uma importante aplicação quanto a 

conservação ambiental (Torres et al., 2008; Vidotti & Rollemberg, 2004). Os 

biomarcadores são utilizados para o monitoramento ambiental, no qual parâmetros 

bioquímicos, fisiológicos e testes de ecotoxicidade (e.g, crescimento, sobrevivência e 

reprodução – bioensaios) de organismos expostos a poluentes podem ser utilizados 

para demarcar uma determinada condição tóxica (van der Oost et al., 2003). Já como 

biorremediadores as algas são avaliadas quanto sua capacidade de captação de 

certos poluentes aquáticos para uma possível recuperação ambiental. Interpretar a 

relação entre os resultados de bioensaios, em complemento aos resultados das 

análises químicas, é fundamental para a composição de uma avaliação de risco 

ambiental e possível reversão de contaminação e danos causados no ambiente (Van 

Gestel & Van Brummelen, 1996).  

O cultivo direto de algas em condições controladas para estudo e utilização da 

biomassa também tem se tornado, nos últimos anos, uma aplicação de importante 

interesse econômico. Nas últimas décadas, muito se avançou em relação ao cultivo 

de algas marinhas e principalmente, desenvolveu-se melhores técnicas para a 

extração e utilização de biomoléculas produzidas por elas (Becker, 1994). Técnicas 
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de cultivo de algas em larga escala e desenvolvimento de processos para sua 

utilização foram realizados com sucesso em muitos países e mostram-se 

interessantes para países em desenvolvimento, trazendo um grande retorno 

financeiro, como por exemplo o Chile que movimenta um mercado de quase 80 

milhões de dólares por ano apenas pela exportação de biomassa algal e seus 

derivados. (Venkataraman & Becker, 1985).  

Já se provou a utilidade comercial dessa biomassa algal em diversos ramos, 

como ração animal, biofertilizantes, condicionador de solos e agentes purificantes 

pode ser de grande utilidade  (Becker, 1994). A produção de diversos compostos 

bioativos derivados dessa biomassa também já foi descrita e utilizada 

comercialmente, como por exemplo seus polissacarídeos, lipídeos, proteínas, 

carotenoides, pigmentos, vitaminas, esteróis, enzimas, antibióticos, fármacos e outros 

produtos de química fina como hidrogênio, hidrocarbonetos e outros biocombustíveis 

(metanol e etanol) (Armisen, 1995; Menetrez, 2012; Vidotti & Rollemberg, 2004).  

1.2 ALGAS VERMELHAS (RHODOPHYTA) 

Assim como as plantas, as algas vermelhas também são organismos 

eucariontes que utilizam a via metabólica da fotossíntese para a conversão de energia 

solar em energia química por meio da clorofila. Porém, o verde de suas clorofilas é 

muitas vezes encoberto por grandes quantidades de pigmentos acessórios e 

fotoprotetores, em Rhodophyta esses pigmentos são as ficobiliproteínas, como a 

ficoeritrina e a ficocianina (Sonani, 2016). A função desses pigmentos adicionais é de 

captação da luz não absorvível pelos fotossistemas e a canalização dessa energia 

para os centros de reação. A composição e quantidade desses pigmentos que 

conferem às rodófitas uma grande variedade de cor, geralmente mais avermelhada, 

característica muito importante na taxonomia (Graham & Wilcox, 2000). 

As espécies de algas vermelhas são amplamente distribuídas pelo mundo, 

ocupando diferentes habitats (Santelices & Doty, 1989). Representam a maior 

diversidade de espécies de macroalgas marinhas (Norton et al., 1996) abrangendo 

mais de 7000 espécies (Algaebase : Listing the World’s Algae, n.d.; Graham & Wilcox, 

2000) em aproximadamente 800 gêneros marinhos (Guiry, 2012). Porém o número de 
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espécies de algas vermelhas continua aumentando com o avanço da taxonomia 

molecular, e novas espécies continuamente são descritas, inclusive no Brasil (Norton 

et al., 1996; Pereira Soares & Toyota Fujii, 2020; Soares et al., 2019, 2020). 

Estimativas sugerem que o número de espécies no grupo possa chegar a 20000.  

As algas vermelhas são predominantemente marinhas (com apenas 3% 

ocorrendo em ambientes de água doce) e que exibem desde formas unicelulares até 

grandes talos multicelulares (Graham & Wilcox, 2000). Elas ocorrem em todas as 

latitudes, mas principalmente nas regiões tropicais do globo. No Brasil e em grande 

parte dos ecossistemas costeiros tropicais e subtropicais, as algas vermelhas 

representam mais de 60% das macroalgas que ocorrem nos oceanos (Norton et al., 

1996).  

Esse grupo possui uma ainda maior importância econômica, uma vez que sua 

biomassa é explorada para fabricação de ágar e carragenana, dois polissacarídeos 

com diversas aplicações industriais. Também carotenoides e lipídeos importantes 

podem ser extraídos ou obtidos da dieta de organismos desse grupo (Bouzon et al., 

2012; Mendes et al., 2012, 2013). 

1.3 POLUENTES METÁLICOS NO AMBIENTE MARINHO 

Os oceanos foram considerados, por anos, um local seguro e ideal para a 

eliminação de poluentes. No entanto, muitos produtos químicos, incluindo compostos 

organoclorados e herbicidas, resíduos domésticos e municipais, derivados de petróleo 

e metais pesados, são reconhecidos por gerarem efeitos adversos nos oceanos, 

mesmo quando liberados em baixas concentrações (Haynes & Johnson, 2000). 

Dentre todas as classes de poluentes marinhos, os metais sempre foram foco de 

estudos ambientais tanto por serem amplamente encontrados no ambiente como 

contaminantes (oriundos principalmente de atividades industriais e petrolíferas) 

quanto pela alta capacidade de causar danos crônicos no ambiente contaminado 

(Dubey et al., 2014; Worku & Sahu, 2014).  

Metais estão presentes naturalmente no ambiente e vários deles são 

componentes essenciais dos ecossistemas e organismos. Alguns metais-traço são 

utilizados em baixa quantidade pelos organismos para estabilizar as estruturas 
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proteicas, facilitar a transferência de elétrons e catalisar reações enzimáticas (Ash & 

Stone, 2003). Por exemplo, cobre (Cu), zinco (Zn) e ferro (Fe) são essenciais para a 

constituição dos sítios catalíticos de diversas enzimas (Allan, 1997). Outros metais, 

no entanto, como chumbo (Pb), mercúrio (Hg) e cádmio (Cd), além de não possuírem 

funções conhecidas nos organismos, podem causar danos, como deslocar ou 

substituir metais-traço essenciais e interferir no funcionamento de enzimas e cofatores 

associados (Allan, 1997).  

A poluição ambiental por metais se intensificou a partir do século 19, 

principalmente por conta do aumento da mineração e das atividades industriais 

(Kennish, 1996). Desde então, vem aumentando a quantidade de metais extraídos e 

produzidos, e consequentemente a disponibilidade destes no ambiente como 

contaminantes. A escala de produção anual desse tipo de composto ultrapassam 1020 

toneladas por ano (index Mundi, 2009). Esses metais não essenciais são resistentes 

à biodegradação e se acumulam ao longo da cadeia alimentar, podendo persistir no 

meio ambiente por centenas de anos, tornando-os uma fonte crônica de contaminação 

que representa riscos à saúde pública (Filimonova et al., 2016; Nagajyoti et al., 2010). 

Dessa forma, causam danos irreversíveis ao meio ambiente, como a redução da 

diversidade biológica, alteração de habitats, a degradação de áreas costeiras, 

afetando assim e diretamente atividades econômicas mundialmente (Islam & Tanaka, 

2004; Tiquio et al., 2017).  

A biodisponibilidade de um determinado metal no meio é dependente da 

salinidade, pH, estado de oxirredução, presença de microorganismos e de compostos 

aos quais o metal pode se ligar (sulfetos, hidróxidos, carbonatos e alguns compostos 

orgânicos, como ácidos fúlvico e húmico), distribuição da matéria orgânica e 

proporção de argila e areia no solo, e até mesmo a presença de outros contaminantes. 

Todos esses parâmetros tem efeitos no nível de toxicidade dos metais (Machado et 

al., 2016; Mendes et al., 2015). Em razão dessas características e impactos, muitos 

estudos ecotoxicológicos com os metais têm sido conduzidos em diversos organismos 

marinhos, inclusive em macroalgas vermelhas (Araújo et al., 2014; Mendes et al., 

2013, 2014; Zambotti-Villela, 2017).  

O Cádmio (Cd) é um metal não essencial, naturalmente distribuído no 

ambiente, mas muito presente em atividades antrópicas. Vários materiais podem ser 

fontes de Cd como, diferentes ligas metálicas, varetas para soldagens, baterias Ni-

Cd, varetas de reatores, fabricação de tubos para TV, pigmentos, esmaltes e tinturas 
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têxteis, fotografia, litografia e pirotecnia, estabilizador plástico, fabricação de 

semicondutores, células solares, contadores de cintilação, retificadores e lasers 

(Departamento de Microbiologia - USP, 2018). Mas também pode ser diretamente de 

fonte natural, como nas atividades vulcânicas. No organismo humano tem meia-vida 

de dez anos à trinta anos, causando disfunção renal e enfisema pulmonar, além de 

ser um suspeito carcinógeno (Buchet et al., 1990). Vale ressaltar que, é estimado que 

pelo menos 70% do Cd absorvido pelos humanos tem origem de plantas utilizadas 

como alimento (Wagner, 1993).  

Grande parte da toxicidade dos metais não essenciais está relacionada ao 

estresse oxidativo induzido nos sistemas vivos contaminados (Oswaldo Keith 

Okamoto & Colepicolo, 1998; Suwei Wang & Shi, 2001). Metais pesados podem 

provocar dano oxidativo tanto por aumentar diretamente a concentração celular de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) (Flitter et al., 1983) quanto por diminuir a 

capacidade antioxidante celular (Sies, 1999). A geração excessiva de EROs pode 

levar à estimulação do processo inflamatório envolvendo a secreção de fatores 

quimiotáticos e de crescimento, enzimas proteolíticas, lipoxigenases, enzima 

ciclooxigenase, supressão de atividades antiproteolíticas, e a liberação de proteínas 

sinalizadoras (Leonard et al., 2004; Qian et al., 2003; S Wang & Shi, 2001).  

Nas algas a produção intracelular de EROs pode causar a inibição da síntese 

de pigmentos e proteínas importantes para a realização da fotossíntese. O Cd por 

exemplo, pode inibir a biossíntese de clorofila e alterar o fluxo de elétrons entre os 

fotossistemas I e II. Além disso o cádmio pode também reduzir a atividade de 

diferentes enzimas e assim dificultar a fixação de CO2, contribuindo novamente pela 

redução na taxa fotossintética da alga (Mallick & Mohn, 2003).  

1.4 METABOLÔMICA 

A metabolômica é uma das mais recentes áreas de pesquisa introduzida nas 

técnicas ômicas. O termo foi cunhado em 1998 pela analogia aos termos genoma, 

proteoma e transcriptoma (Oliver et al., 1998); e assim como essas técnicas, define o 

conjunto completo da respectiva classe molecular em questão, neste caso os 

metabólitos (Alseekh & Fernie, 2018; Nielsen & Oliver, 2005). Estes são moléculas 
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pequenas (de até 1000 Da), podem ser analisadas e fornecer respostas direta sobre 

os produtos finais do sistema biológico. São responsáveis por conectar diversas vias, 

chegando a participar de 3 à 4 reações celulares (Nikolau & Wurtele, 2007; Villas-

Bôas et al., 2006). Por essas razões, representam uma assinatura direta da atividade 

bioquímica celular e podem ser facilmente correlacionados com alterações genéticas 

e/ou ambientais (Alseekh & Fernie, 2018; Patti et al., 2012). Ou seja, é um excelente 

perfil momentâneo dos eventos regulatórios celulares respondendo às condições 

ambientais externas imediatas (Kumar et al., 2016).  

Porém, ao contrário das outras técnicas ômicas, esta técnica não cobre todo o 

arsenal de metabólitos de uma célula. Esses compostos são pertencentes a diversas 

classes moleculares, o que impossibilita o uso de uma única abordagem química, 

além do que muitos estão presentes em concentrações ínfimas e em sua maioria 

ainda não foram devidamente identificados e categorizados (Alseekh & Fernie, 2018; 

Nielsen & Oliver, 2005; Patti et al., 2012). Das técnicas disponíveis para esse tipo de 

estudo, a espectrometria de massas (EM) é uma das técnicas que mais se destaca 

em termos de poder de análise (Alonso et al., 2015). Ao ser acoplada com a 

cromatografia gasosa (CG-EM) compreende uma técnica de alta sensibilidade para a 

detecção de um perfil metabólico (Smart et al., 2010a). A CG-EM é a técnica de 

análise mais comumente utilizada para separar moléculas de baixa massa molecular 

(como aminoácidos, açucares, ácidos orgânicos, ácidos graxos, álcoois de cadeia 

longa e alguns esteroides) que podem já serem voláteis ou convertidos à compostos 

voláteis e termoestáveis pelo processo de preparação de amostra denominado 

derivatização (Jorge et al., 2016).  

A alta sensibilidade possibilita a detecção de condições de estresse celular em 

estágios iniciais, constituindo assim uma importante abordagem de estudos clínicos e 

ambientais (Alseekh & Fernie, 2018; Patti et al., 2012). Com isso, pode fornecer 

informações para evitar maiores impactos ao ecossistema, detectando previamente a 

presença da contaminação, antes que esta se torne crônica. O uso das técnicas 

ômicas na área ambiental ainda é escasso no Brasil, mas já existem diversos estudos 

que usam a técnica de metaboloma para análise de estresse ambiental em diferentes 

organismos, incluindo plantas e algas (D’Alessandro et al., 2013; He et al., 2018; 

Mastrobuoni et al., 2012; Nunes et al., 2017a; Ritter et al., 2017; Taamalli et al., 2015; 

Zambotti-Villela, 2017; J. L. Zhang et al., 2018). Isso permite a associação dos níveis 
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de estresse celular com as respostas de ação toxicológica, e assim possíveis 

identificações de biomarcadores (Lin et al., 2006). 

Apesar da importância ecológica das macroalgas marinhas principalmente no 

ambiente costeiro (área oceânica mais explorada), o uso do metaboloma para 

caracterizar os danos causados por poluentes é ainda muito pouco realizado (Kumar 

et al., 2016). A falta de estudos na área dificulta a identificação dos metabólitos. 

Estima-se que em plantas a diversidade dessas moléculas ultrapassam 200.000 em 

cada indivíduo (seres vivos onde acredita-se ter o maior número de metabólitos), 

porém apenas 7% podem ser devidamente identificados, sendo que em sua maioria, 

moléculas que possuem alguma atividade biotecnológica; pouquíssimo se sabe sobre 

metabólitos alterados sob condições de estresse (Alseekh & Fernie, 2018).  

A metabolômica é um tipo de abordagem de análise que permite o melhor 

entendimento de como as macroalgas respondem as condições altamente dinâmicas 

do ambiente. São os metabólitos que provém informações sobre a integração da 

regulação genica e da expressão proteica, que também refletem importantes pontos 

da interação destes e outros organismos à condições externas. Porém, muito pouco 

se sabe sobre os diferentes mecanismos bioquímicos para manter a homeostase em 

situações de stress nesses organismos (Kumar et al., 2016).  

Já se tem conhecimento que os metabólitos capazes de sofrer alterações sob 

condições de stress são da classe de aminoácidos, açúcares, oxilipídeos, ácidos 

graxos insaturados, poliaminas ácidos orgânicos e compostos fenólicos. As algas 

respondem às alterações externas não favoráveis regulando seus processos 

fisiológicos, especificamente o metabolismo do carbono e nitrogênio, ligados a 

alterações de diferentes vias metabólicas envolvendo principalmente aminoácidos e 

ácidos orgânicos que apresentam uma maior concentração sob essas condições. Um 

nível elevado de metabólitos dessa natureza é uma tentativa de manter a produção 

de energia, condições de sinalização celular e uma membrana celular estável em 

situações de estresse celular (Kumar et al., 2016). 

Existem três tipos de estratégias de abordagem diferentes para análise desses 

componentes: 1) perfil metabólico, 2) análises de metabólitos específicos (target) e 3) 

fingerprint (Hill & Roessner, 2013). O perfil metabólico é uma análise semi-

quantitativa, permitindo a análise geral de metabólitos identificados e não 

identificados; já as análises targets buscam a identificação de metabólitos específicos, 

de uma determinada classe química e/ou estrutural e dependem de condições 
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específicas de tratamento de amostra e técnicas super sensíveis de análise; e a 

estratégia fingerprint caracteriza um estado metabólico celular como todo de forma 

não específica de uma mistura de metabólitos no geral (Kumar et al., 2016). 

As macroalgas marinhas estão expostas a crescentes impactos ambientais 

antropomórficos. As respostas biológicas a esses estresses em geral estão ligadas ao 

balanço redox celular, e conectadas a perturbações de várias funções fisiológicas de 

todos os níveis de organização, podendo, eventualmente, interferir na produtividade 

geral de um ecossistema aquático (Kumar et al., 2014) . O metaboloma é uma 

importante técnica que permite aprofundar o conhecimento das defesas bioquímicas 

dessa interação da macroalga com o ambiente. Considerando essa poderosa 

ferramenta de análise, mais estudos na área necessitam ser realizados para que 

possamos entender melhor a relação desses seres de grande importância ecológica 

com as alterações ambientais. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o grau de resistência das macroalgas 

Gracilaria domingenses, Gracilaria caudatus e Hypnea spinella quando expostas ao 

metal Cd2+. Dentre a espécie mais resistente, avaliar seu perfil metabólico e taxa de 

fotossíntese. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para se atingir o objetivo geral, as seguintes etapas foram abordadas:  

1. Cultivo das macroalgas em incubadoras sob condições controladas e 

determinação da curva de crescimento frente a exposição ao Cd2+. 

2. Determinação da concentração de Cd2+ responsável pela inibição de 

50% do crescimento da espécie mais resistente frente ao metal (IC50).  

3. Análise do desempenho fotossintético da macroalga mais resistente em 

condições de exposição e não exposição ao metal. 

4. Comparar o perfil metabólico da macroalga mais resistente ao Cd2+ entre 

os grupos de tratamento. 

5. Definir as alterações metabólicas desencadeadas pelo Cd2+ e 

estatisticamente significantes com base em análise estatística 

multivariada. 

6. Determinar as vias metabólicas impactadas e significativamente 

alteradas. 

7. Sugerir relações com base na literatura para as vias metabólicas mais 

impactadas na exposição ao Cd2+. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CONDIÇÕES DE CULTIVO 

As culturas-mãe das três espécies de macroalgas vermelhas (Gracilaria 

domingensis, Hypnea spinella e Crassyphycus caudatus) foram manipuladas sob 

condições assépticas em fluxo laminar e mantidas em água do mar natural filtrada 

(0,45 µm) e esterilizada em autoclave. Os espécimes de macroalgas utilizados no 

estudo foram obtidos da Coleção de Algas, Cianobactérias e Fungos do Instituto de 

Botânica, São Paulo/SP. A água do mar natural (salinidade 32±1 psu e pH 8+0,3) foi 

enriquecida com solução de von Stosch de acordo com Yokoya, 1996. As culturas 

foram mantidas em incubadoras à 25°C com regime de luz de 14h:10h (claro:escuro), 

com lâmpadas fluorescentes (irradiância de 70 µmol.m-2.s-1) em agitador orbital a 150 

RPM (Cardozo et al., 2007; Pinto, 2002; Torres et al., 2008). 

3.2 ENSAIOS TOXICOLÓGICOS 

Para a elaboração das soluções do metal em água do mar natural, utilizou-se 

o sal de cádmio [3(CdSO4·8H2O)] (MERK) (Cd2+) para a preparação dos ensaios 

toxicológicos de acordo com Zambotti-Villela, 2017 e Nunes et al., 2017. 

Os ensaios toxicológicos foram todos realizados com aproximadamente 30 mg 

de ápices de até 2 cm em frascos erlenmeyer de 100 mL com 75 mL de meio de cultivo 

preparado em até uma hora antes dos experimentos. Todos os ensaios iniciaram no 

mesmo horário e nas mesmas condições de cultivo em quintuplicata. Foi avaliado a 

taxa de crescimento de cada espécie de macroalga frente a exposição ao metal Cd2+ 

em diferentes concentrações com a medição do peso fresco registrada diariamente. 

Esse crescimento foi expresso com o cálculo da taxa de crescimento diário (Daily 

Growth Rate – DGR) que consiste na simples diferença entre o peso observado no 

final do experimento pelo inicial dividido pelo tempo total (Mendes et al., 2014). 
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O primeiro ensaio toxicológico realizado teve como objetivo principal avaliar a 

amplitude de tolerância de cada espécie ao metal. Para aumentar as chances que a 

análise metabólica pontue alterações sem a morte do indivíduo, é interessante 

identificar a espécie com maior resistência ao poluente. Para propor novos 

biomarcadores, o organismo modelo necessita ter mínima resistência ao poluente em 

questão para que possa indicar as alterações ambientais (Torres et al., 2008). Pra 

isso as três espécies (H. spinella, C. caudatus e G. domingensis), foram expostas a 

concentrações padrão de Cd2+: 0; 0,1; 1 e 10 mM. O crescimento diário foi 

acompanhado a cada 24h por um período de 8 dias. 

Escolhida a espécie mais resistente, o segundo ensaio toxicológico realizado 

buscou-se detalhar a concentração inibitória de 50% (IC50) do crescimento, onde se 

supõe que o máximo de alterações ocorram sem que o organismo morra. Foram 

utilizadas concentrações crescentes de 0 à 13 mg/L de Cd2+ e procedeu-se da mesma 

forma para verificação do crescimento, dessa vez acompanhando a cada 24h por um 

período de 7 dias. Todos os dados foram avaliados quanto sua normalidade de 

distribuição pelo teste estatístico Shapiro- Wilk e validados por teste de nulidade; que 

leva em consideração que a distribuição dos dados não é normal, por tanto, o valor 

de p procurado foi acima de 0,05. Esses dados também foram comparados pelo teste 

estatístico ANOVA para se determinar o tempo mínimo de exposição na elaboração 

dos próximos ensaios toxicológicos. Esse tempo foi estiado em número mínimo de 

dias em que já se era possível notar a inibição de 50% do crescimento pela 

concentração de Cd2+ obtida no IC50. O software Graph Prisma foi utilizado para a 

elaboração de todos os testes estatísticos mencionados até agora. 

3.3  ANÁLISE DO DESEMPENHO FOTOSSINTÉTICO 

O desempenho fotossintético da alga mais tolerante foi estimado por meio da 

fluorescência da clorofila-a do fotossistema II, usando como referencia a metodologia 

descrita por Martins, Yokoya, & Colepicolo, 2016; Necchi Júnior & Alves, 2005. Para 

tal, utilizou-se o fluorômetro com pulso de amplitude modulada (PAM 2500, Walz, 

Effeltrich, Germany). 
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Essas medidas de fluorêcencia são lidas com base na distribuição da energia 

luminosa que é absorvida pelos fotossistemas por 3 diferentes vias: 1) via fotoquímica, 

que pode ser entendida como a transferência da energia dos fótons da luz, chamada 

de quantum, em transporte de elétrons da fase “clara” da fotossíntese; 2) via não-

fotoquímica, que é a perda de parte da energia absorvida na forma de calor; e 3) 

fluorescência, que é a capacidade que os elétrons possuem de excitar-se ao 

receberem a energia trazida pela luz. Durante a fluorescência, os elétrons absorvem 

energia, excitando-se e, em seguida, retornam ao estado fundamental (de maior 

estabilidade) neste momento emitem a energia absorvida na forma de luz com menor 

frequência e maior comprimento de onda que é medida pelo aparelho (Lu & Zhang1, 

1999; Maxwell1 & Johnson, 2000). Durante a aplicação de pulsos de luz saturante 

(SP), a iluminação incidente no organismo analisado é aplicada em frequência pré 

determinada, o que permite à fotocélula do fluorímetro diferenciar o sinal da 

fluorescência da clorofila do sinal de luz do ambiente (Martins et al., 2016). Assim, os 

parâmetros fotossintéticos podem ser determinados com alta reprodutibilidade e 

confiabilidade, mesmo quando são consideradas análises feitas em campo. 

Com os resultados obtidos na análise da fluorescência da clorofila a, podem-

se obter diferentes parâmetros fotoquímicos e não-fotoquímicos que foram utilizados 

para se avaliar a atividade fotossintética da macroalga. Esse método de análise é todo 

baseado no denominado rendimento quântico efetivo (RQE). O RQE é um dos 

parâmetros mais estudados e mede a proporção de luz absorvida pela clorofila a 

associada ao fotossintema II que é usada na fotoquímica. Uma vez que não há 

adaptação da planta ao escuro, é possível obter a performance fotossintética real que 

a planta apresenta no momento da medida. O RQE pode ser utilizado para calcular a 

taxa de transporte de elétrons (eletron transfer rate - ETR), através da equação 

ΔF/Fm’ x PAR x coeficiente de absorção x 0,5, onde: ΔF=Fm’-Ft (Fm’ é máxima 

fluorescência medida e Ft expressa a fluorescência transitória); PAR é a radiação 

fotossinteticamente ativa (μmol fótons m-2 s-1); o coeficiente de absorção é a % de 

quanta absorvida pela planta; e 0,5 = fator que explica a divisão de energia entre PSII 

e PSI (Maxwell & Johnson, 2000; Necchi, 2004).  

As curvas rápidas de luz de cada replicata foram ajustadas à equação descrita 

por T. Platt, 1981, fornecendo parâmetros para a análise da eficiência fotossintética. 

Tais parâmetros são descritos em PAM-2500 Portable Chlorophyll Fluorometer 

Handbook of Operation como:  
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• ΔF/Fm (Y(II)): rendimento quântico efetivo fotoquímico máximo medido.  

• alpha: inclinação da tangente, slope da curva de luz; refere-se ao quão rápido 

o fotossistema II ativa o transporte de elétrons em condições de luz limitada.  

• ETRmáx: é a taxa máxima de transporte de elétrons obtida; reflete a 

capacidade de saturação do fotossistema II.  

• Ik: irradiância luminosa mínima capaz de saturar o fotossistema II.  

O ensaio para a avalição do desempenho fotossintético foi realizado com 30 

mg dos ápices expostos ao IC50 e à duas concentrações (0,04 e 0,2 mg/L) referentes 

às concentrações de cádmio permitidas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(Conama) na resolução 357 (Conama, 2005) em águas salinas e de lançamentos de 

efluentes, respectivamente. As medidas foram realizadas a cada 24h. Essas 

concentrações foram utilizadas nos testes para se avaliar a ocorrência de possíveis 

alterações mesmo em concentrações que são permitidas pelo Conama no habitat 

marinho. Com isso, pode-se fazer uma avaliação dos efeitos de concentrações 

permitidas do poluente em parâmetros importantes para o crescimento e 

sobrevivência da macroalga e consequentemente do ambiente costeiro.  

Todos as medidas foram realizadas em quintuplicata e os resultados 

comparados no teste estatístico ANOVA one-way utilizando o teste Tukey para 

comparar os grupos de diferentes concentrações. As diferenças obtidas entre os 

grupos foram consideradas significativa quando o p-valor era igual ou menor que 0,05. 

Essas análises foram realizadas com o auxílio do software Graph Prisma.  

3.4 METABOLÔMICA 

Para avaliar o metaboloma da alga escolhida frente às condições 

experimentais, analisou-se o de perfil metabólico com quantificação relativa. Para 

isso, utilizou-se a técnica de cromatografia gasosa acoplada com a espectrometria de 

massas (CG-EM). 



30 
 

 

3.4.1 Preparo das amostras 

Após 48h de exposição ao metal Cd2+ (0; 0,04; 0,2; 3 mg/L), as amostras foram 

pesadas, colocadas em tubos e imediatamente congeladas em nitrogênio líquido para 

a extinção de suas atividades metabólicas (quenching). Em seguida, as amostras 

foram armazenadas a -80oC até o uso.  

3.4.2 Extração dos metabólitos 

Utilizou-se o método extração de metabólitos polares e semi-polares de plantas  

baseado na maceração da biomassa nos solventes éter metil-terc-butílico (MTBE) e 

metanol (MeOH) (Salem, Jüppner, Bajdzienko, & Giavalisco, 2016). O método de 

trituração da biomassa algal e quenching do metabolismo foi modificado previamente 

em nosso laboratório (Zambotti-Villela, 2017). Ápices algais foram inseridos em tubos 

de 2 mL de fundo em “U” com 2 esferas de metal de 4 mm e imediatamente 

congelados em nitrogênio líquido juntamente com caçapas para 5 tubos que, em 

seguida, foram encaixadas num moinho de bolas (Mixer Mill MM301, Retsch) para 

agitação a 20 Hz por 2 min, obtendo-se um pó fino. 

A biomassa triturada foi ressuspendida e vortexada por 30 seg em 1 mL de 

solução MTBE:MeOH (3:1) a -20
o
C. Como controle interno de reação foram 

adicionados 10 μL do padrão Ribitol 10 g/mL (Sigma-Aldrich). Então as amostras 

foram incubadas em agitação à 300 rpm por 45 min a 4
o
C. Em seguida, foram 

colocadas em um banho de sonicação por 15 min, a fim de garantir a ruptura celular 

total e liberação dos metabolitos. Por fim, foram adicionados 650 μL de solução 

H2O:MeOH (3:1) a 4
o
C para a separação de fases. As amostras foram vortexadas por 

1 min e depois centrifugadas a 20.000 rcf a -10
o
C por 10 min (5340R, Eppendorf). 

Apenas a fase inferior (H2O:MeOH), responsável por solubilizar compostos polares e 

simi-polares, foi coletada e seca no speed-vac (Thermo Fischer) sem aquecimento. A 

fase superior, que concentra principalmente componentes apolares, foi guardada para 

futuros estudos de lipidômica, não sendo utilizada no presente estudo. 
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Como forma de normalização dos resultados, determinou-se o peso seco de 

cada amostra, após a secagem do pellet remanescente de cada tubo em speed-vac. 

3.4.3 Derivatização 

A derivatização é uma técnica reacional que aumenta a volatilidade e 

estabilidade térmica de metabólitos presentes na amostra para que sejam 

devidamente separados na coluna de cromatografia gasosa e efetivamente 

identificados pelo espectrômetro de massas (Smart, M Aggio, Van Houtte, & Villas-B, 

2010).  

Existem algumas técnicas de derivatização disponíveis e descritas na literatura, 

cada uma com suas vantagens e desvantagens e especificidades de classes 

químicas. Neste trabalho a técnica utilizada para a derivatização das amostras foi a 

sililação, onde os hidrogênios de compostos como ácidos, álcoois, tiois, aminas, 

amidas, cetonas e aldeídos são substituídos por um trimetilsilil ou por  

terc-butildimetilsilil; dependendo do reagente utilizado, através de um ataque 

nucleofílico. É considerado uma técnica de vasto alcance e uma das mais utilizadas 

para estudo de metaboloma, porém viabiliza a identificação preferencial de ácidos 

orgânicos, derivados de fosfato, sacarídeos e aminoácidos (Moros et al., 2017; 

Phélippé et al., 2018).  

O protocolo de derivatização utilizado foi descrito por Phélippé et al., 2018 

porém algumas modificações nas concentrações dos reagentes em cada etapa foram 

realizadas para otimizar a técnica para amostras de tal natureza. O reagente de 

sililação utilizado foi o N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (MSTFA), onde as 

amostras extraídas e secas foram ressuspensas em 95 μL de solução de 0,25 mg/L 

de hidrocloreto de metoxiamina (MOX) diluído em piridina e incubadas por 30 min à 

60oC em um bloco térmico. Após esse período, 95 μL de MSTFA diluído em piridina 

(45:50) foi adicionado e após a homogeneização as amostras foram novamente 

incubadas por 30 min à 60oC. Por fim, 10 μL de solução de metiltridecanoato (MTD) 

diluído em piridina (1:660) foi adicionado a amostra. Transferiu-se 200 μL dessa 

solução para os vials com inserts para serem injetados e analisados pelo CG-EM.  
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3.4.4 Cromatografia gasosa e espectrometria de massas (CG-EM) 

Os parâmetros cromatográficos utilizados seguiram a orientação do mesmo 

protocolo utilizado para o método de derivatização (Phélippé et al., 2018). A injeção 

da amostra (2 μL) derivatizada com MSTFA ocorreu em cromatógrafo (QP2010 Plus, 

Shimadzu, Inc) com a coluna capilar ZB-5MS (30 m x 250 μm de diâmetro interno x 

0,25 μm de espessura do filme, Phenomenex) utilizando parâmetros de temperatura 

pré-programados e descritos na Tabela 1. O equipamento é acoplado a um 

espectrômetro de massas quadrupolo equipado com uma fonte de ionização por 

impacto de elétron (EI) operando a 70 eV e 300
o
C. O modo de injeção utilizado foi o 

pulsado splitless (1,8 bars por 1 min) com o injetor a 260
o
C. O gás de arraste utilizado 

nas cromatrografias foi o hélio em fluxo de 1 mL/min. A interface e quadrupolo dos 

dois equipamentos foram operados com a temperatura em 250
o
C.  

 

Tabela 1. Programa de temperatura do forno do CG para separação das amostras 
derivatizadas. 

Rampa (oC/min) Temperatura (oC) Duração (min) 

- 50 5 

5 280 10 

100 340 4 

 

Para uma análise mais exploratória, o espectometro de massas foi operado em 

modo full scan para a faixa de componentes com massa entre 50-800 amu. 

3.4.5 Identificação dos metabólitos 

A identificação dos compostos presentes nas amostras derivatizadas com 

reagente MSTFA foi realizada em duas etapas. A primeira etapa de identificação foi 

baseada no padrão de fragmentação de cada componente presente na amostra obtido 

no espectrômetro de massas, para isso utilizou-se o software AMDIS (Automated 

Mass-Spectral Deconvolution and Identification System) onde se realizou as 
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anotações dos picos e a respectiva comparação do padrão obtido com os previamente 

registrados na biblioteca espectral de massas NIST 08 (National Institute of Standards 

and Technology). Considerando que os compostos foram quimicamente alterados 

durante o processo de derivatização, e que a biblioteca utilizada não é específica para 

tal metodologia, é desejável uma análise inicial menos restritiva quanto à similaridade 

dos espectros de fragmentação a fim de identificar a maior quantidade de alvos 

possíveis. Estes ainda terão sua identificação checada na segunda etapa e, por esta 

razão, utilizou-se um índice de similaridade (IS) relativamente baixo de 75% afim de 

aumentar a capacidade de identificação. Em contrapartida, o número de possíveis 

identificações errôneas e de ruídos é maior e também por essa razão viu-se a 

necessidade de checar manualmente cada identificação sugerida pelo AMDIS. 

Vale ressaltar que, no processo de derivatização, além do produto principal, 

subprodutos secundários podem ser formados. Entretanto, apenas o pico 

predominante é utilizado pelo AMDIS como parâmetro para identificar e quantificar o 

componente. Assim o software também é responsável por identificar e desconsiderar 

os produtos secundários dos componentes derivatizados e aqueles espuriamente 

formados pelos reagentes de derivatização (Smart, M Aggio, Van Houtte, & Villas-B, 

2010). 

O software AMIDS não só checa a similaridade do padrão de fragmentação 

com a biblioteca, mas também realiza o alinhamento e decovolução dos picos. 

Normalmente, por pequenas variações analíticas a separação dos compostos de cada 

amostra varia em segundos o tempo de retenção (RT, do inglês retention time) para 

o mesmo metabólito. O AMIDS corrige essa variação entre as amostras indicando a 

equivalência dos picos no alinhamento. Já no processo de deconvolução, separa-se 

os picos com dois ou mais componentes que saem no mesmo tempo de retenção. Por 

maior que seja a resolução cromatrográfica, com uma grande quantidade de 

compostos na amostra acontece da cromatografia não separar por completo todos 

eles resultando em dois ou mais componentes eluindo com o mesmo RT. Porém, o 

software reconhece a simultaneidade de eluição e corrige identificando 

separadamente os componentes (Smart, M Aggio, Van Houtte, & Villas-B, 2010). 

A segunda etapa de verificação se baseou na comparação dos RT obtidos com 

os registrados previamente na literatura para os targets identificados pelo programa 

na etapa anterior. Assim foi realizada uma identificação putativa desses targets, 

retirando os erros causados pelo uso de um índice de similaridade de espectro mais 
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amplo e por uma biblioteca não específica para o método de análise. Para tal, utilizou-

se como parâmetro de comparação o índice de Kovats (IK), que relaciona os dados 

apresentados com constantes do tempo de retenção da substância na coluna 

cromatrográfica (Mihaleva et al., 2009). O cálculo foi baseado no tempo de retenção 

obtido para o padrão de Alcanos (C9 a C30) analisados nas mesmas condições 

cromatográficas. A fórmula utilizada para o cálculo do IK encontra-se descrita abaixo 

e basicamente envolve os RT analisados e obtidos para um alcano específico (Pz = 

número de carbonos). Para que um composto fosse declarado como identificado, esse 

IK calculado para um dado tempo de retenção deve ser similar ao IK da substância 

indicada pelo software. A consulta de cada IK dos targets indicados foi feita utilizando 

a própria biblioteca interna NIST 08 e sites como chemspider e NIST Chemistry 

WebBook. Calculou-se assim o IK para cada tempo de retenção registrado como um 

target verificando-o com o respectivo IK de cada indicação. Em resumo, os 

metabólitos foram considerados identificados quando o IK de um target sugerido pelo 

AMIDS (utilizando o padrão de fragmentação) era similar ao calculado a partir do 

respectivo tempo de retenção obtido na cromatografia gasosa. 

 

Fórmula Índice de Kovatz (IK): 

𝐾𝐼(𝑥) = 100 𝑃𝑧 + 100 [(𝑙𝑜𝑔𝑅𝑇(𝑥) − log 𝑅𝑇(𝑃𝑧)) / (𝑙𝑜𝑔𝑅𝑇(𝑃𝑍 + 1) − (𝑙𝑜𝑔𝑅𝑇(𝑃𝑧))] 

 

Todos os dados foram normalizados pelo padrão interno (Ribitol) e com o total 

de biomassa analisada (= peso total – peso seco).  

3.4.6 Análises estatísticas 

Após a normalização, os dados foram comparados em testes estatísticos 

utilizando a plataforma de análise online MetaboAnalyst. O primeiro passo para a 

realização dos testes foi a transformação e o escalonamento dos dados para que 

estes se encaixassem em uma distribuição Gaussiana. 

Apenas a normalização, geralmente, não é suficiente para ajustar a distribuição 

de dados dessa natureza, outros tipos de pré-tratamentos focados neste objetivo 
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estão disponíveis na plataforma Metaboanalyst, a mesma utilizada para as análises 

estatísticas e para análise de vias. São chamados de transformação e escalonamento 

dos dados. A transformação auxilia principalmente na correção da 

heterocedasticidade, responsável por converter relações multiplicativas em relações 

aditivas e tornar distribuições assimétricas mais simétricas. Ou seja, em trazer os 

dados para a distribuição Gaussiana propriamente dita, muito importante para a 

realização dos testes estatísticos, uma vez que estes pressupõe tal distribuição para 

elaborar as análises (Steuer et al., 2007). A plataforma disponibiliza dois tipos de 

conversão dos dados: a conversão a log10 e à raiz cúbica. Vale ressaltar que, já foi 

descrito que a transformação log10 não é ideal para dados com alta variabilidade, 

principalmente para aqueles metabólitos detectados em baixa concentração. 

Enquanto que transformações envolvendo potências não apresentam esse problema 

(van den Berg et al., 2006). 

O escalonamento também complementa a distribuição dos dados de forma 

mais simétrica. Este consiste em dividir cada variável por um fator, o fator de 

escalonamento, que é diferente para cada variável. O objetivo é ajustar as diferenças, 

convertendo a diferença dos dados em concentrações relativas ao fator de 

escalonamento. Existem quatro tipos de escalonamento disponíveis na plataforma 

Metaboanalyst (mediana, auto, Pareto e range), cada um ressalta e viabiliza uma 

forma de análise. O que melhor se adequou aos objetivos dessa análise, visando a 

alteração das vias metabólicas pela exposição ao metal foi o Pareto. Esse método de 

escalonamento divide cada variável por sua mediana centralizada e pela raiz 

quadrada do desvio padrão observado. O método de escalonamento Pareto é descrito 

como vantajoso em análises com grandes flutuações e variabilidade, característica 

ideal para o estudo de metaboloma (van den Berg et al., 2006). 

 Em conjunto, a transformação e escalonamento, contribuem para reduzir as 

diferenças observadas entre os maiores e os menores valores e ajustam a distribuição 

dos dados (Zambotti-Villela, 2017). Alguns tipos de conversão dos dados testados e 

os resultados serão apresentados posteriormente, porém por fim utilizou-se o método 

de transformação em raiz cúbica e de escalonamento em Pareto. Os dados, depois 

de convertidos, foram utilizados para as análises estatísticas multivariadas PCA, 

OPLS-DA e permutação no mesmo software MetaboAnalyst.  
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3.4.7 Análise de vias  

Após as análises estatísticas, os grupos apresentados como divergentes foram 

analisados quanto às possíveis alterações causadas pelo Cd2+ em vias metabólicas. 

A metodologia escolhida para análise de vias do presente estudo foi a MetaboAnalyst 

Pahtway Analysis (MetPA) (Chong, Wishart, & Xia, 2019; Xia & Wishart, 2016), que 

define três parâmetros: biblioteca de vias, a análise de enriquecimento de vias e a 

análise topológica (impacto na via). No primeiro, define-se o organismo modelo a ser 

comparado com a pesquisa alvo. No presente caso, utilizou-se a macroalga vermelha 

Chondrus crispus, a espécie com maior proximidade taxonômica disponível. Para a 

análise de enriquecimento de vias, selecionou-se o algoritmo Globaltest que analisa 

se o perfil metabólico detectado foi capaz de modificar significativamente o grupo de 

metabólitos presentes na via de interesse (p<0,05). O resultado não é considerado 

influenciado quando apenas alterações isoladas são detectadas, sem que estas 

modifiquem o perfil da via metabólica como todo, ou seja, leva em consideração a 

influência do metabólito na via em questão (Goeman et al., 2004). Para a análise 

topológica (impacto na via), selecionou-se o Grau de Centralidade (Degree of 

Centrality) que  mede o número de conexões que um nó de interesse na via tem com 

os outros (Jianguo Xia & Wishart, 2016). Obtém-se o valor do impacto na via que 

equivale a porcentagem acumulativa de nós coincidentes (Saini et al., 2016). 
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4 RESULTADOS 

4.1 ANÁLISES DE CRESCIMENTO 

O primeiro teste toxicológico realizado teve como objetivo selecionar, de acordo 

com o crescimento em peso de biomassa fresca (mg), dentre as três espécies de 

macroalgas vermelhas testadas (H. spinella, C. caudatus e G. domingensis) a mais 

resistente à exposição ao metal Cd2+. O peso fresco foi acompanhado por um período 

de 8 dias e estão representados na Figura 1. 

 

 
 

 

 
Figura 1 Curvas de crescimento (biomassa fresca - mg) das três espécies de macroalgas 

vermelhas (G. domingensis, C. caudatus e H. spinella) expostas ao Cd2+ (0, 0,1, 1 e 10 mM) durante 8 
dias.  
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Também foram registradas fotos diárias das algas expostas ao Cd2+, a fim de 

ilustrar a resposta desses organismos frente a exposição ao poluente. As imagens 

registradas no último dia de exposição de cada espécie e de cada concentração de 

Cd2+ utilizada caracteriza bem o comportamento do crescimento observado em cada 

grupo de tratamento durante o experimento (Figura 2). 

 

 

 

 

Figura 2 Fotos representativas do último dia de exposição ao Cd2+ (0, 0,1, 1 e 10mM) das três 
espécies de macroalgas vermelhas (G. domingensis, C. caudatus e H. spinella). 

 

A partir dos dados de crescimento foi calculada a taxa de crescimento diária 

(Daily Growth Rate – DGR (mg/dia)). A DGR foi calculada para todos os dias do ensaio 

toxicológico, porém os tempos de 3 a 4 dias foram críticos para a distinção entre os 

grupos de tratamento e estão representados em gráficos de barras na Figura 3. 

 

G. domingensis 

 

C. caudatus 

 

H. spinella 
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Figura 3 Taxas de crescimento diárias (Daily growth rate - DGR) observadas nas 

concentrações 0 e 0,1 mM de Cd2+ para as três espécies (G. domingensis, C. caudatus e H. spinella) 
em 72 e 96 horas de exposição.  

 

H. spinella foi a espécie que teve a maior taxa de crescimento registrada no 

grupo controle, porém foi também a espécie que registrou maior redução do 

crescimento quando exposta ao metal (Figura 1 e Figura 3). Já as outras espécies 

testadas, G. domingensis e C. caudatus, responderam com maior resistência à 

exposição ao poluente e de forma similar quando comparadas entre si. A diferença 

entre essas espécies só foi observada com a exposição crônica ao poluente (após 

48h), onde a espécie C. caudatus começou a se mostrar mais resiliente ao tratamento. 

Essa menor alteração em taxa de DGR se torna evidente nas 96h de exposição ao 

Cd2+ (Figura 3), onde C. caudatus registra menor redução em seu crescimento quando 

exposta ao Cd2+ comparada as outras duas espécies testadas. 

No interesse de entender melhor essa maior resistência da espécie C. caudatus 

ao poluente Cd2+, foi realizado um ensaio toxicológico para a obtenção do valor exato 

de Cd2+ que ocasionaria redução de 50% da DGR da macroalga, valor amplamente 

conhecido como IC50. Para tal, foram utilizadas concentrações crescentes de 0 à 13 

mg/L do metal e procedeu-se da mesma forma do teste anterior para verificação do 

crescimento. A concentração de Cd2+ que inibiu 50% do crescimento diário em C. 

caudatus foi de 3 mg/L, esse valor foi obtido através do gráfico de dose e resposta 

representado na Figura 4. Através deste gráfico, e da validação dos dados com o teste 

estatístico ANOVA, também foi demostrado que com 48h de exposição ao metal já 

era possível notar a diferença significativa de crescimento no valor de IC50 obtido, e 

assim se fixou o tempo de 48h (2 dias) de exposição dos ensaios toxicológicos para 

as próximas análises.  
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Figura 4 Curva dose-resposta de crescimento de C. caudatus exposta ao Cd2+. O IC50 
calculado foi de 3mg/L. Plot em DGR (eixo x) vs. log da concentração de Cd2+. Comparação entre 
dados múltiplos (Shapiro-Wilk normally test). 

4.2 ANÁLISE DO DESEMPENHO FOTOSSINTÉTICO 

Com a determinação da espécie mais resistente ao Cd2+ (C. caudatus), o 

respectivo valor de IC50 (3mg/L) e o tempo de exposição ao poluente fixado (48h), 

definiu-se as condições de tratamento para todos os próximos experimentos. Além do 

grupo controle e do valor determinado como IC50, utilizou-se nas análises as 

concentrações de Cd2+ com regulamentação nacional (Conama, 2005) para águas 

salinas e de lançamento de efluentes (0,2 e 0,04 mg/L respectivamente). Nesta 

análise foi medida a taxa de fotossíntese a cada 24h da C. caudatus exposta ao Cd2+ 

nessas diferentes concentrações (0, 0,04, 0,2 e 3 mg/L), as medições foram realizadas 

auxílio de um fluorômetro subaquático com pulso de amplitude modulada (PAM). 

O resultado foi primeiramente expresso através de duas curvas rápidas de luz 

(24 e 48h) (Figura 5), obtidas a partir da incidência de crescentes irradiâncias e 

medindo a fluorescência resultante, estimando-se assim o perfil fotossintético da 

macroalga expressa no gráfico pela taxa relativa de transporte de elétrons no 

fotossintema II (Relative Eletron Transport Rate - rETR). Na Figura 5 está 

representado apenas o grupo controle e grupo de tratamento que teve resultado 

significativamente diferente do grupo controle, que foi a concentração do IC50 de Cd2+. 

Interessantemente, o valor de IC50 do metal correspondeu a uma redução de 50% da 
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taxa fotossintética da macroalga (Figura 5). A linha do gráfico representa a média das 

réplicas presentes na análise (5). 

 

 

Figura 5 Curvas rápidas de luz para C. caudatus exposta ao Cd2+(0 e 3 mg/L) por 24 e 48 
horas. Essas curvas foram obtidas com incidência crescente de fótons de luz (PAR) e a fotossíntese 
medida em taxa de transporte de elétrons (rETR). 

 

As curvas rápidas de luz foram ajustadas à equação descrita por T. Platt, 1981 

por replicata independentemente, fornecendo parâmetros para a análise da eficiência 

fotossintética que foram utilizadas para comparar os grupos de tratamento com Cd2+. 

Tais parâmetros obtidos estão demonstrados nas Figura 6 e Figura 7, esses já foram 

explicados quanto ao significado em METODOLOGIA. 
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Figura 6 Parâmetros fotossintéticos obtidos por curva rápida de luz com exposição ao Cd2+(0; 
0,04; 0,2 e 3 mg/L) por 24h (C. caudatus). ANOVA one-way – Y(II): p=0,4745; alpha: p<0,0001 
comparação entre diferentes concentrações (Tukey): 0 vs 0,04 (p=0,0021); 0 vs 3 (p<0,0001) e 0,2 vs 
3 (p=0,0005); ETR max: p<0,0001 Tukey: 0 vs 0,2 (p=0,019); 0 vs 3 (p=0,0470); 0,04 vs 3 (p=0,0003) 
e 0,2 vs 3 (p=0,0002); Ik: p=0,0234 Tukey: 0 vs 3 (p=0,0252). 
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Figura 7 Parâmetros fotossintéticos obtidos por curva de luz rápida com exposição ao Cd2+(0; 
0,04; 0,2 e 3 mg/L) por 48h (C. caudatus). ANOVA one-way – Y(II): p=0,5217; alpha: p=0,4189; ETR 
max: p<0,0001 comparação entre diferentes concentrações (Tukey): 0 vs 0,2 (p=0,019); 0 vs 3 
(p=0,0470); 0,04 vs 3 (p=0,0003) e 0,2 vs 3 (p=0,0002); Ik: p=0,0006 Tukey: 0 vs 0,2 (p=0,0019) e 0 vs 
3 (p=0,0006).  

 

Na Figura 6, percebe- que em 24h três de quatro parâmetros analisados foram 

alterados pela presença de Cd2+ na cultura em seu valor de IC50 (alpha, ETRmáx e 

Ik). Dentre as concentrações permitidas pela CONAMA, houve alteração na taxa de 

fotossíntese medida na alga, onde os parâmetros alpha e ETRmáx foram alterados 

pelas concentrações 0,04 e 0,2 mg/L, respectivamente. Há uma tendência de que a 

presença do Cd2+ por 24h no meio de cultivo de C. caudatus intensifique o parâmetro 

alpha. Ou seja, a presença do metal, principalmente em sua maior concentração, 

provoca uma maior fluorescência dos fotossistemas da alga, uma vez que menores 

intensidades luminosas ocasionaram maiores taxas de transferência de elétrons no 

fotossistema II comparadas ao grupo controle. Porém o mesmo não foi observado em 



44 
 

 

48h de exposição, que não apresentou diferença significativa no parâmetro alpha 

entre os grupos de tratamento. 

Com 48h de exposição a concentração de 3 mg/L de Cd2+ continuou afetando 

dois dos parâmetros analisados (ETRmáx e Ik) mas não mais causou alteração em 

alpha em nenhum dos grupos de tratamento. A concentração de 0,04 mg/L não alterou 

significativamente nenhum dos parâmetros analisados em relação ao controle. Porém 

a concentração de 0,2 mg/L, assim como a de 3 mg/L alterou dois dos parâmetros 

apresentados com 48h de exposição (ETRmáx e Ik). O ETRmáx teve uma diminuição 

nas maiores concentrações do metal (3mg/L) e no maior tempo de exposição (48h), 

indicando uma menor taxa fotossintética nesses grupos de tratamento. Com 48h 

inclusive concentrações de Cd2+ permitidos pelo CONAMA para lançamento de 

efluentes (0,2mg/L) causou uma significativa redução da máxima taxa de transporte 

de elétrons no fotossistema. O mesmo ocorreu para o parâmetro Ik, mostrando uma 

tendência de diminuição na intensidade capaz de saturar os fotossistemas da 

macroalga com a presença do Cd2+. 

Com isso foi possível observar que o Cd2+ claramente afeta a fotossíntese de 

C. caudatus, mesmo em baixas concentrações. A concentração 0,2 mg/L apesar de 

permitida para lançamento de efluentes (Conama, 2005), com 48h de exposição, 

afetou os parâmetros de fotossíntese (ETRmáx e Ik) nas mesmas proporções que seu 

IC50 para essa espécie. 

4.3 ANÁLISE DOS METABÓLITOS IDENTIFICADOS POR GC-MS 

As análises compreendem quatro grupos de tratamento (cada um representado 

por 7 réplicas): o grupo controle, os grupos tratados com o metal Cd2+ nas 

concentrações estabelecidas pelo Conama (0,04 e 0,2 mg/L) (Conama, 2005) e o 

grupo com Cd2+ no valor de IC50 estabelecido nesse estudo (3 mg/L). Considerando 

os 4 grupos analisados, foram detectados 50 metabólitos, sendo que 43 foram 

devidamente identificados e estão mostrados na Tabela 2, junto com a frequência de 

aparecimento nas amostras, ou seja, a porcentagem encontrada (considerando as 

réplicas) de cada um desses metabólitos divididos por grupos de tratamento com o 

metal (0; 0,04; 0,2 e 3 mg/L). 
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Tabela 2. Lista de Metabólitos putativamente identificados em C. caudatus  

Composto Controle 0,04mg/L 0,2mg/L 3mg/L 

Ácido Tetradecanóico 75% 66% 75% 100% 

2 (3H) -Furanona 100% 100% 100% 100% 

Ácido Acético 100% 100% 100% 100% 

Ácido Aminomalônico 25% 100% 0% 80% 

Ácido Arabinônico 25% 33% 25% 80% 

Ácido Ascórbico 25% 33% 50% 100% 

Ácido Butanóico 100% 100% 100% 100% 

Ácido Carboxílico 0% 100% 100% 100% 

Ácido Cítrico 25% 33% 100% 100% 

Ácido Decanóico 0% 33% 75% 100% 

Ácido Fosfórico 75% 100% 75% 100% 

Ácido Hexadecanóico 100% 100% 100% 100% 

Ácido Lático 100% 100% 100% 100% 

Ácido Málico 25% 66% 50% 60% 

Ácido Malônico 25% 66% 100% 100% 

Ácido Octadecanóico 100% 100% 100% 100% 

Ácido Ribônico 50% 66% 50% 60% 

Ácido Sulfuroso 50% 33% 100% 80% 

Ácido Treônico 100% 100% 100% 100% 

Áciso Pentanoico 100% 100% 100% 100% 

2-Amino Benzoxazol 100% 100% 100% 100% 

Amina 100% 100% 75% 100% 

D-Galactofuranose 100% 100% 100% 100% 

Dodecano 75% 100% 100% 80% 

Eicosano 75% 66% 75% 60% 

Eritritol 50% 100% 0% 100% 

Fosfato 100% 100% 100% 100% 

Glicerol 100% 100% 100% 100% 

Glicina 25% 100% 100% 100% 

Glucitol 75% 66% 100% 100% 

Guaicol-beta-d-glucopiranósido 75% 100% 100% 80% 

Hexadecano 100% 100% 100% 100% 

Leucina 25% 66% 50% 80% 

Manose 75% 66% 100% 60% 
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Composto Controle 0,04mg/L 0,2mg/L 3mg/L 

Norleucine 0% 33% 0% 80% 

Pentasiloxano 100% 100% 75% 80% 

Prolina 25% 100% 100% 100% 

Serina 0% 33% 0% 100% 

Sulfóxido (2,3-difenil ciclopropil) metil fenil 100% 66% 75% 40% 

Talose 100% 100% 100% 100% 

Treonina 0% 100% 50% 100% 

Udecano 100% 100% 100% 100% 

Valina 0% 0% 0% 80% 

 

A identificação dos metabolitos foi feita em duas etapas, a primeira utilizando 

os targets indicados pelo software AMDIS, que são baseados na similaridade do 

espectro de fragmentação, e na segunda, uma confirmação putativa relacionada a 

compatibilidade do Índice de Kovats desses alvos indicados pelo software AMDIS com 

o calculado manualmente para cada tempo de retenção.  

Comumente, dados de metaboloma possuem altos níveis de variação em 

virtude de diferentes fatores experimentais, biológicos e analíticos, principalmente 

quando não se tem uma biblioteca específica para o método de análise (De Livera et 

al., 2015). Essa variação já esperada, somada à análise putativa e o índice de 

similaridade, relativamente baixo, a partir de 75% utilizado neste estudo (com o 

objetivo de identificar um maior número possível de moléculas) é de se esperar 

possíveis identificações errôneas e de ruídos existes. A fim de evitar esse problema, 

muitas réplicas foram utilizadas por grupo de tratamento (7) e apenas os metabólitos 

que apresentaram repetidas identificações entre as réplicas foram selecionados e 

considerados identificados. A partir disso foi feita uma seleção das amostras, retirando 

aquelas que não acompanhavam o resultado obtido na maioria (outliers). Todas as 

amostras foram selecionadas considerando um intervalo de confiança de variação de 

até 5%. 

Analisando os dados obtidos na Tabela 2, pode-se verificar que todos os 

metabólitos identificados estavam presentes no grupo tratado com a maior 

concentração de Cd2+. Ou seja, o grupo de tratamento em que menos se detectou os 

metabólitos listados na Tabela 2 foi o grupo controle, indicando uma menor presença 

desses compostos na ausência do metal. 
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4.4 PRÉ TRATAMENTO DOS DADOS 

Após selecionado as amostras e o conjunto de metabolitos a serem utilizados 

nas análises estatísticas de comparação de grupos de tratamentos, foi-se verificado 

a distribuição dos dados obtidos. Uma análise de metaboloma é considerada sempre 

árdua já que possui alta complexidade quanto ao padrão dos dados gerados, essa 

complexidade reflete a complexidade de produção e distribuição dessas moléculas na 

células e tecidos dos organismos, que independente de serem da mesma espécie e 

estarem submetidos as mesmas condições experimentais, possuem sua 

individualidade (Worley & Powers, 2016). 

 Uma das principais dificuldades enfrentadas nesse tipo de análise está 

relacionada às variações em magnitude e abundância dos metabólitos. Além de que, 

nem sempre os mais abundantes são aqueles com maior relevância para o estudo. 

Ressaltando mais uma vez a necessidade da seleção realizada dentre as réplicas e 

de seus respectivos metabólitos para representar cada grupo de tratamento e seguir 

para os testes estatísticos multivariados aplicados. Porém antes de qualquer análise 

comparativa foi preciso adequar a distribuição dos dados em relação a magnitude e 

flutuabilidade analítica, para que esses sejam comparáveis uns aos outros e 

apresentem uma distribuição normal (distribuição Gaussiana) e assim resultar em 

análises estatísticas válidas de serem interpretadas corretamente.  

4.4.1 Normalização dos resultados  

A normalização dos resultados tem como objetivo principal equalizar a 

magnitude dos dados obtidos a fim de torna-los comparáveis (Jansen et al., 2010). Os 

dados obtidos foram normalizados primeiramente de acordo com a biomassa total 

analisada (biomassa inicial menos o peso do pellet de cada amostra). 

Uma segunda normalização também foi aplicada, já que a reprodutibilidade das 

análises de metaboloma pode ser afetada devido ao próprio mecanismo de 

funcionamento do equipamento; o que pode ser um problema na hora de interpretar 
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os dados obtidos (Katja Dettmer, Pavel A. Aronov, 2006). Assim para corrigir essa 

flutuabilidade analítica, o resultado obtido foi dividido pela magnitude de espectro 

observado na análise de um padrão interno (Ribitol) de concentração igual e 

conhecida, que foi adicionado separadamente em cada amostra no início da extração 

e processado em conjunto com cada amostra.  

4.4.2 Transformação e escalonamento dos dados 

Apenas a normalização não foi suficiente para ajustar a distribuição de dados 

dessa natureza, outros tipos de pré-tratamentos focados neste objetivo foram 

utilizados na própria plataforma Metaboanalyst. Como método de transformação, a 

plataforma disponibiliza dois tipos de conversão dos dados: a conversão a log10 e à 

raiz cúbica. Ambas foram testadas e a dispersão dos dados pré e pós-tratados 

encontram-se demostradas nas Figura 8 e Figura 9. 

Já o método de escalonamento utilizado, foi escolhido de acordo com base nos 

objetivos e tipo de dados presentes no estudo. O que melhor se adequou aos objetivos 

dessa análise, visando a alteração das vias metabólicas pela exposição ao metal foi 

o Pareto. Nas figuras Figura 8 e Figura 9 é possível observar que ambos métodos de 

transformação utilizados em conjunto com o escalonamento Pareto, foram eficientes 

em converter os dados para uma distribuição mais simétrica.  
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Figura 8 Distribuição dos dados metabolômicos de C. caudatus antes e pós conversão à raiz3 
e escalonados em Pareto 
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Figura 9 Distribuição dos dados metabolômicos de C. caudatus antes e pós conversão à log10 
e escalonados em Pareto. 
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4.5 EFEITO GERAL DA EXPOSIÇÃO AO Cd2+ EM C. caudatus  

Pensando ainda em analisar a qualidade dos dados obtidos, mas também em 

se avaliar de forma mais genérica o efeito do Cd2+ em cada concentração presente 

nos testes (0; 0,04; 0,2 e 3 mg/L) no metabolismo da macroalga C. caudatus, foi 

empregado o teste estatístico de Análise de Componentes Principais (Principal 

Component Analysis - PCA) para a comparação dos grupos. Esse tipo de análise está 

inserido dentro da classe de estatísticas multivariáveis, e contempla o uso de 3 ou 

mais variáveis para elaboração de um modelo de comparação. A maioria das análises 

de metaboloma compreendem testes estatísticos dessa classe, uma vez que são 

interessantes para se analisar um grande número de componentes e ao final, 

expressa o nível de relação de cada metabólito com o modelo estatístico gerado 

aleatoriamente a partir dos dados apresentados (Jansen et al., 2010).  

Dentro das análises multivariadas existem dois grupos principais que as 

discriminam, estas podem ser classificadas como supervisionadas ou como não 

supervisionadas. O PCA é uma análise categorizada como análise não 

supervisionada, ou seja, não é utilizado nenhuma informação prévia das classes 

experimentais (grupos de tratamento) dos dados fornecidos, sendo assim um método 

considerado menos tendencioso na discriminação dos grupos de tratamento (Worley 

& Powers, 2016).  

Como ambos métodos de transformação dos dados (log10 e raiz3) foram 

eficientes em tornar a distribuição com características Gaussiana, ambos foram 

usados para análise de PCA e o resultado encontra-se na Figura 10 (raiz3) e Figura 

11 (log10). 

Nos dois tipos de transformação empregados a separação completa dos 

grupos se delimitou apenas para o grupo com a maior concentração de Cd2+ (IC50 - 3 

mg/L) em relação aos demais. Comparando o grupo controle com as menores 

concentrações do metal presentes (0,04 e 0,2 mg/L), é possível notar alterações 

pontuais, porém o perfil metabólico como todo não foi considerado distinto no teste 

(Figura 10). Para o PCA empregado com a raiz3 (Figura 10) a porcentagem que 

representa a diferença observada entre os grupos, representada pela soma dos 

valores dos PCs observados, foi de 50,5%. Já para o log10 os valores dos PCs somam 

43.8% (Figura 11). Como a transformação dos dados em raiz3 expressou uma maior 
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diferença na separação dos grupos e, como já mencionado, pela característica da 

transformação em log10 em não favorecer análises com um alto desvio padrão, para 

as próximas análises foi utilizado apenas a transformação em raiz3. 

 

 

Figura 10 Resultado do PCA para os quatro grupos de tratamento (0; 0,04; 0,2 e 3 mg/L de 
Cd2+) utilizando a conversão de raiz3 e o método Pareto de escalonamento. 
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Figura 11 Resultado do PCA para os quatro grupos de tratamento (0; 0,04; 0,2 e 3 mg/L de 
Cd2+) utilizando a conversão de log10 e o método Pareto de escalonamento. 

4.6 ALTERAÇÕES METABÓLICAS EM C. caudatus EXPOSTA AO Cd2+. 

Com o objetivo de compreender melhor as alterações metabólicas provocadas 

pelo metal Cd2+ na macroalga vermelha C. caudatus, empregou-se uma análise 

multivariada supervisionada. Ao contrário da não supervisionadas, são levadas em 

consideração as informações fornecidas sobre os grupos de tratamento de cada 

amostra (Worley & Powers, 2016). O teste supervisionado basicamente torce os eixos 

presentes no teste não supervisionado, visando ressaltar as diferenças observadas 

entre os grupos (Jeff Xia, 2018). Dentre os testes supervisionados disponíveis na 

plataforma, utilizamos o chamado Projeções Ortogonais para Análise Discriminante 
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de Estruturas Latentes (OPLS-DA). Ele é apenas disponibilizado para a comparação 

de dois grupos, assim foi realizado um OPLS-DA para cada concentração de Cd2+ em 

comparação com o grupo controle separadamente.  

A plataforma MetaboAnalyst sugere que esse tipo de análise seja feita apenas 

entre os grupos que foram considerados distintos pelos testes não supervisionados 

(PCA-Figura 10), apontado que a não separação dos grupos no PCA resultaria em um 

OPLS-DA inválido; ressaltando que, mesmo quando eventualmente esses grupos se 

separem nos testes supervisionados, os resultados e suas discussões possuem baixa 

confiabilidade (Worley & Powers, 2016; Jeff Xia, 2018). Tal informação foi confirmada 

ao realizar o OPLS-DA para as menores concentrações do metal (0,04 e 0,2 mg/L), 

que já não obtiveram uma separação completa do grupo controle no PCA (Figura 10), 

uma vez que estes não foram validados pelos testes de validação estatística e assim 

tais análises não podem ser consideradas. 

Porém ao analisar o PCA apenas para o grupo controle e para o grupo com 

metal maior concentração (3mg/L) a separação foi total (Figura 10) e assim o resultado 

do OPLS-DA pode ser devidamente interpretado e está representado na Figura 12. O 

pré-tratamento dos dados (normalização, transformação e escalonamento) 

obedeceram a mesma linha anterior, onde os dados foram transformados à raiz3 e 

escalonados em Pareto depois da normalização já descrita. 
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Figura 12 Resultado do teste supervisionado OrthoPLSDA entre o grupo controle e o de 3mg/L 
de Cd2+. 

 

O OPLS-DA é um teste supervisionado no qual a variação sistemática dos 

dados espectrais é dividida em duas partes: uma relaciona a covariância dos dados 

de cada grupo de tratamento com o modelo estabelecido (T-score) e a outra expressa 

a variação dos dados dentro de cada metabólito (ortogonal) (Wei et al., 2014; Worley 

& Powers, 2013). Esses valores estão representados na Figura 12 e somados 

representam a variação cumulativa da diferença entres os grupos, que resultaram em 

uma divergência de 43.6%. 

O modelo de análise do OPLS-DA visa traçar uma relação entre o X, preditor 

da matriz (dados espectrais das amostras biológicas), e o Y, a matriz de resposta 

(grupos de tratamento). Em estudos de metaboloma frequentemente o X possui um 

maior número de preditores das variáveis (metabólitos) que indivíduos. Principalmente 

por essa característica, é imprescindível a aplicação de testes de validação para que 
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os resultados de análises supervisionadas não sejam superestimados (Triba et al., 

2014); apesar de que na maioria das publicações da área não ser apresentado testes 

desse tipo (Worley & Powers, 2016). Com o objetivo de se avaliar a validade estatística 

do OPLS-DA realizado (Figura 12) foram calculadas algumas variáveis estatísticas de 

validação (Q2, R2Y e R2X) e aplicado o teste de permutação (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13 Resultado dos testes de validação do teste supervisionado OPLS-DA entre o grupo 
controle e o de 3mg/L de Cd2+. A imagem superior, representa o teste de permutação de 100 vezes, 
que resultou em um Q2 de 0,899 (p=0,01) e R2Y 0,955 (p=0,01). A imagem inferior, variáveis 
estatísticas de validação com valores de Q2=0,823 e de R2Y= 0,923. 
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Através desses testes de validação variáveis calculadas como R2(Y), Q2 e p, 

devem ser observadas para se avaliar a representatividade estatística da análise 

realizada. R2Y fornece uma medida de ajuste do modelo aos dados originais, e Q2 

mede a capacidade preditiva do modelo; juntos representam medidas de ajuste e 

consistência do modelo estatístico elaborado. R2Y = 1 indica uma descrição perfeita 

dos dados pelo modelo, enquanto Q2 = 1 indica uma previsibilidade perfeita; são 

consideradas confiáveis quando assumem valores acima de 0,5 (Triba et al., 2014; 

Worley & Powers, 2016; Jeff Xia, 2018). Tais variáveis, no presente estudo, 

assumiram valores acima de 0,8, nas duas formas de análise de validação utilizadas 

(Figura 13), e assim de acordo com esse critério, o teste estatístico foi realizado 

validado. Quando observamos o cálculo das variáveis pode-se dizer que 33,2% da 

variância observada em X (R2X) expressa 92.3% da variância observada em Y (R2Y). 

Um outro critério de validação das variáveis calculadas foi obedecido em 0 < R2Y – 

Q2 < 0,3; onde esse critério assumiu um valor de 0,1 neste estudo (Chen et al., 2009). 

Porém, em alguns casos, outros tipos de teste podem ser necessários para se 

calcular esses parâmetros, sem eles muitas vezes o cálculo dessas variáveis pode 

não ser considerado suficiente para se analisar a consistência de um modelo 

elaborado por análises supervisionadas (Worley & Powers, 2016). Por essa razão o 

teste de permutação (100 vezes) também foi aplicado resultando em variáveis 

confiáveis (Q2=0,89 e R2Y=0,99) e com significância estatística (p < 0,05). No teste de 

permutação a distância observada no gráfico também é importante para a validação 

do modelo, e esta, observada na Figura 13, foi avaliada de acordo com os parâmetros 

divulgados por Rubingh et al., 2006 como excelente para viabilidade do resultado. 
Uma vez validado, a principal interpretação do OPLS-DA para o metaboloma é 

a identificação pontual dos metabólitos importantes biologicamente e estatisticamente 

para a separação de grupos. Para identifica-los, os metabólitos foram plotados (S-

plot) de acordo com seus respectivos valores de covariância e correlação obtidos em 

comparação com o modelo estabelecido pelo OPLS-DA (Figura 14). Esse tipo de 

gráfico auxilia na identificação dos metabólitos significativos para a separação dos 

grupos de tratamento envolvidos, em conjunto com sua significância 

bioquímica/biológica observada; ambos atribuídos baseados na 

contribuição/magnitude de cada metabólito em relação ao modelo estabelecido 

(covariância) e sua confiabilidade (correlação) (Wiklund et al., 2008). Assim, quanto 

maior for sua covariância e correlação, mais significativa é a contribuição daquele 
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metabólito para a separação dos grupos. Os valores mínimos de correlação e 

covariância considerados significativos para a distinção dos grupos varia de acordo 

com a magnitude, confiabilidade e tipos de pré-tratamentos utilizados nos dados. 

Neste presente estudo, usou-se um limite de correlação de > 0,05 e de covariância de 

> 0,5 padrão sugerido pela literatura (Chong et al., 2018; Wiklund et al., 2008; 

Zambotti-Villela, 2017). 

 Na Figura 14 cada círculo rosa representa um metabólito e, nas áreas 

tracejadas em preto, agrupam-se o conjunto de metabólitos estatisticamente 

importantes para a discriminação dos grupos. A lista completa dos valores de 

correlação e covariância atribuídos a cada metabólito (representados pelo seu tempo 

de retenção) pode ser visto em APÊNDICE (Tabela A 1). Assim como os gráficos do 

tipo box-plot desses metabólitos selecionados (correlação > 0,05 e covariância > 0,5), 

representando sua respectiva concentração em cada grupo de tratamento, 

evidenciando a diferença observada em cada classe (Figura A 1). 

 

 

Figura 14 S-plot dos metabólitos presentes na análise de OPLS-DA, plotados com seus 
respectivos valores de covariância (eixo y) e correlação (eixo X). Destaca-se a extremidade superior 
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direita e inferior esquerda (áreas tracejadas em preto) como os metabólitos mais importantes para a 
separação dos grupos. 

 

Um total de 20 metabólitos foram estatisticamente significativos para a 

distinção dos grupos de tratamento e estão descritos na Tabela 3 com seu respectivo 

tempo de retenção (TR) e índice de similaridade (IS) do espectro de fragmentação 

com a biblioteca. 

 

Tabela 3. Metabólitos importantes para separação dos grupos experimentais com seus 
respectivos tempos de retenção (TR) e índice de similaridade (IS). 

ID TR IS 

Ácido Acético 6.55 96 

Leucina 7.75 97 

Norleucine 8.08 97 

Valina 8.58 96 

Serina 9.21 95 

Treonina 9.72 94 

Glicina 9.87 95 

Ácido Decanóico 10.00 76 

Ácido malônico 11.25 88 

Eritritol 12.49 90 

Prolina 12.72 86 

Ácido Arabinônico 15.88 75 

Não identificado 15.97 - 

Ácido Carboxílico 16.07 91 

Ácido Cítrico 16.26 92 

Ácido Ascórbico 17.40 89 

Talose 17.67 87 

beta-D-Glucopiranose 20.02 87 

Glicerol 20.40 92 

Sulfóxido de (2,3-difenilciclopropil) metilfenil 22.94 87 

 

Todos esses 20 metabólitos foram selecionados para a próxima análise, que 

visa verificar a participação e o impacto das alterações detectadas em vias 

metabólicas. Com exceção do metabólito não identificado (TR:15.97) e de dois 

metabólitos não cadastrados na plataforma para participar das análises: Sulfóxido de 

(2,3-difenilciclopropil) metilfenil (TR:22.94) e Talose (TR:17.67). A não identificação 



60 
 

 

de metabólitos ocorreu nos poucos casos onde, apesar das classificações sugeridas 

pelo IS do espectro atribuída no AMIDS, o IK desses metabólitos indicados não foi 

compatível com o calculado para tal tempo de retenção. Assim, aquela identificação 

inicial feita pelo AMIDS, apenas com o IS, foi descartada e o metabólito considerado 

não identificado.  

 

4.7 INTERPRETAÇÃO FUNCIONAL DO METABOLOMA 

Principalmente devido ao alto desvio padrão encontrado em análises 

metabolômicas e a grande quantidade de dados, uma série de análises estatísticas 

uni- e multivariadas são aplicadas com o objetivo de expressar a significância dos 

dados obtidos e gerar conclusões a respeito dos metabolitos estatisticamente 

importantes para as classes experimentais. Os dados metabolômicos significam 

apenas um ponto de partida para uma serie de interpretações e formulações de 

hipóteses, ao contrário de representarem o objetivo final da pesquisa (Chong et al., 

2018; Zambotti-Villela, 2017). 

Após as análises estatísticas já descritas, onde os metabólitos considerados 

importantes para a separação dos grupos tratados e não tratados com metal Cd2+ 

foram identificados (Tabela 3), partiu-se para a próxima etapa de análise. Essa 

próxima etapa, visa a identificação e a caracterização de possíveis alterações em vias 

metabólicas em que estes metabólitos participam, conhecida como análise de 

alteração de vias. Tal análise também é disponibilizada na plataforma MetaboAnalyst 

e basicamente fornece informações sobre as possíveis vias alteradas dentro de um 

organismo modelo, cadastrado na plataforma, e os respectivos impactos causados 

nessas vias de acordo com a proporção de alteração identificada entre os grupos de 

tratamento.  
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4.7.1 Efeito do metal Cd2+ sobre as vias metabólicas na C. caudatus. 

Salvo as exceções já descritas anteriormente, todos os metabolitos presentes 

na Tabela 3 foram utilizados para a análise de vias no MetaboAnalyst. Vinte vias 

metabólicas foram identificadas (Figura 15) com a participação desses metabólitos. 

Porém, nem todas essas vias foram significativamente impactadas pelas proporções 

dos respectivos metabolitos detectados em cada grupo de tratamento. Dois 

parâmetros devem ser observados para se analisar esse fator de impacto. O primeiro 

é em relação a significância estatística dos dados, representado pelo valor de p 

(hipótese de nulidade), e assim, não podendo ser superior à 0,05. O segundo 

parâmetro relaciona a relevância do metabólito identificado para a alteração da via 

metabólica como todo, com o nível de alteração observada entre os grupos de 

tratamento; esse parâmetro é chamado de Impacto de Via (Pathway impact) e precisa 

ser maior que 0,1 para que seja representativo (Jeff Xia, 2018; Zambotti-Villela, 2017). 

Esses parâmetros são preconizados pelo teste, e a relevância do impacto causado é 

relativa à variação detectada do(s) metabólito(s) no perfil metabólico total da via, e 

não apenas a concentração isoladamente detectada dos metabólitos (Goeman et al., 

2004).  

Dentre as vias identificadas, somente 6 foram significativamente alteradas pela 

exposição ao metal Cd2+. Estas se encontram numeradas de 1 a 6 na Figura 15, em 

ordem crescente em relação seus respectivos fatores de impacto. Todas elas se 

encontram nomeadas e descritas de acordo com os parâmetros detectados na Tabela 

4. 
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Figura 15 Visão global das vias metabólicas alteradas em C. caudatus exposta ao Cd2+. Estão 
presentes no gráfico as 20 vias metabólicas do KEGG em que participam os metabólitos presentes na 
Tabela 3. As vias estão dispostas de acordo com os scores a partir das análises de enriquecimento 
[eixo y: -ln(p)] e topologia (eixo x: impacto na via, i.e., soma das medidas de importância dos metabólitos 
identificados e normalizados pela soma da importância de todos os metabólitos da via  (Jianguo Xia & 
Wishart, 2010). Na Tabela 4 estão descritas quais são essas vias que foram significativamente 
alteradas. 

 

Tabela 4. Vias consideradas alteradas pela exposição ao metal Cd2+ (1 à 6), representadas 
na Figura 15, e seus respectivos valores de p e impacto na via. 

No Nome da Via No de 

metabólitos 

totais 

No de 

metabólitos 

identificados 

Valor de 

p 

Impacto 

na via 

1 Metabolismo da 

arginina e prolina 

31 1 0,002 0,11688 

2 Metabolismo dos 

glicerolípidos 

20 1 0,023 0,15113 

3 Biossíntese de 

aminoacil-tRNA 

48 6 0,002 0,16667 

4 Metabolismo de 

glioxilato e dicarboxilato 

31 4 < 0,001 0,21683 

5 Metabolismo de 

ascorbato e aldarato 

17 1 0,001 0,23016 

6 Metabolismo da glicina, 

serina e treonina 

28 3 0,002 0,43897 
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Todas as vias metabólicas consideradas significativamente alteradas pela 

presença do metal Cd2+ também se mostraram estatisticamente significativas na 

alteração observada entre os grupos (p<0,05) (Tabela 4). 

Na Tabela 5 estão pontuados quais foram os metabólitos detectados e que 

foram responsáveis pelas alterações identificadas nas respectivas vias metabólicas 

em qual fazem parte. Dentre todos os listados, um total de 10 metabólitos estão 

listados (alguns impactando mais de uma via, como prolina, glicina, serina e treonina). 

Todos os 10 foram encontrados em condições de supra-alteração nas macroalgas 

vermelhas tratadas com o metal. Condições de supra-alteração pode representar uma 

maior atividade da via descrita, ou um acúmulo daquele metabólito por alguma 

inviabilidade funcional da via (ausência de co-fatores, mal funcionamento de enzimas 

e etc). 

 

Tabela 5. Vias Metabólicas e os respectivos metabólitos identificados, todos encontrados em 
condições de supra-alteração no grupo tratado com metal Cd2+.  

Vias metabólicas e metabólitos alterados 

1. Metabolismo da arginina e prolina 

Prolina 

2. Metabolismo de glicerolípidos 

Glicerol 

3. Biossíntese de aminoacil-tRNA 

Serina 

Prolina 

Treonina 

Glicina 

Valina 

Leucina 

4. Metabolismo de glioxilato e dicarboxilato 

Ácido Acético 

Ácido Cítrico  

Serina 

Glicina 

5. Metabolismo de ascorbato e aldarato 

Ácido Ascórbico 

6. Metabolismo da glicina, serina e treonina 

Serina 
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Glicina 

Treonina 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 ANÁLISE DE CRESCIMENTO E FOTOSSÍNTESE 

Dentre as três espécies presentes nas análises de crescimento, C. caudatus 

se mostrou como a mais resistente à exposição ao Cd2+, seguido pela G. domingensis 

e H.spinella foi a espécie mais sensível à exposição ao metal. Uma hipótese que pode 

ser levantada sobre a alta sensibilidade de H. spinella, quase cinco vezes mais 

sensível no ensaio toxicológico (Figura 3) que as outras duas espécies, esta 

relacionada ao seu padrão de crescimento, com uma maior taxa de ramificação. É 

possível notar nas imagens registradas (Figura 2) que o padrão morfológico da 

espécie se diferencia das outras (C. caudatus e G. domingensis), seu elevado número 

de ramificações à fornece uma maior superfície de contato com o meio. Uma maior 

razão área/volume está relacionada a uma maior exposição ao poluente metálico, 

favorecendo a troca osmótica, que facilita sua entrada nas células (Flemming & 

Trevors, 1989). As espécies C. caudatus e G. domingensis, que por sua vez possuem 

a morfologia mais similar entre si, se mostraram também parecidas em relação a 

sensibilidade ao poluente testado. C. caudatus apenas se mostrou mais resistente 

com maior tempo de exposição ao metal, já na fase crônica (Figura 3). 

Ao comparar o valor de IC50 do Cd2+ encontrado neste estudo para C. caudatus 

(3 mg/L) com os dados na literatura, foi visto que um valor muito próximo foi 

encontrado para G. domingensis (Mendes et al., 2013). Mendes et al., 2013 realizou 

o cultivo da macroalga em água do mar artificial e acompanhou durante as primeiras 

48h (fase aguda de exposição). A falta de um número mais elevado de estudos nessa 

área impossibilita maiores afirmações em relação a resistência ao Cd2+ observada. 

Porém, ao comparar esses valores com outros valores de IC50 para Cd2+ em outras 

espécies de Rhodophyta vemos que essas espécies (C. caudatus e G. domingensis) 

possuem uma resistência mais elevada ao metal do que outras macroalgas 

vermelhas. Como para Gracilaria tenuistipitata e Pterocladiella capillacea, que tiveram 

os valores de IC50 estipulados como igual ou menor que 1 mg/L (De et al., 2014; Tonon 

et al., 2018; Xu Huang, Caihuan Ke, 2010). Porém, ao compara-las com os outros 

grupos de macroalgas (verdes e pardas), encontramos espécies de algas pardas 
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(Baumann et al., 2009) e verdes (Andosch et al., 2012) com maior resistência ao Cd2+ 

que a observada em C. caudatus.  

C. caudatus é uma espécie de macroalga vermelha distribuída amplamente na 

costa oeste do Atlântico, ocorrendo desdá Flórida (EUA - 27° N) até Santa Catarina 

(Brasil - 27° S) (Plastino & Oliveira, 1997). Costumam crescer em costões rochosos 

dentro de pequenas poças formadas na zona de variação de marés (Ayres-Ostrock et 

al., 2019). É umas das espécies de macroalga mais exploradas na costa brasileira 

para a obtenção de ágar e, inclusive, essa atividade foi avaliada como responsável 

por diminuir drasticamente as populações dessa espécie no Brasil (Hayashi et al., 

2014). Sua classificação taxonômica é um pouco confusa, durante muitos anos foi 

classificada como pertencente ao gênero Gracilaria e recentemente teve sua 

taxonomia atualizada para o gênero Crassiphycus (Gurgel et al., 2018). 

Um outro fator interessante observado no estudo de Mendes et al., 2013, foi 

em relação a real concentração de Cd2+ disponível no meio para de fato causar o dano 

toxicológico. Metais são substâncias que podem ser queladas por diferentes 

superfícies e componentes, principalmente em ambientes naturais, além do que 

tendem a decantação. A própria água do mar natural em sua composição, pode 

possuir agentes quelantes (ex.: ácido etilenodiaminotetracético, ácido nitrilotriacético, 

sulfatos, cloretos e outros ânions). Isso ressalta a necessidade de determinação da 

presença do poluente metálico utilizando-se um organismo modelo, seja por análises 

fisiológicas, genéticas, metabólicas e etc.; uma vez que essa concentração pode ser 

subestimada caso seja medida diretamente na coluna d’água (Mendes & Stevani, 

2010). Mendes et al., 2013 observou em um meio de cultura controlado com água do 

mar artificial, por ICP-AES, que apenas 0,18% da quantidade de Cd2+ inicialmente 

adicionada ao cultivo estava de fato solubilizada no meio e assim disponível para 

entrar nas células da alga. Ou seja, o valor real de Cd2+ necessário para causar 

toxicidade celular, é muito menor que o estipulado pela concentração de metal 

inicialmente inserida no cultivo (Masakorala et al., 2008). Um estudo de metaboloma 

em um organismo modelo viabiliza a avaliação real do impacto diretamente causado 

no organismo, indiferentemente da biodisponibilidade do metal no ambiente, que pode 

variar. 

Em relação as análises fotossintéticas, a literatura relaciona frequentemente os 

poluentes metálicos a registros de taxas de fotossínteses mais baixas, inclusive em 

algas (Andosch et al., 2012; Dias et al., 2013; Faller et al., 2005). Baumann, Morrison, 
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& Stengel, 2009 avaliou o efeito do cádmio na taxa de fotossíntese de 7 espécies de 

macroalgas diferentes, dentre elas, as algas vermelhas (Palmaria sp) foram as que 

tiveram o maior impacto na fotossíntese no cultivo com o metal cádmio. Já foi avaliado, 

em plantas, que o cádmio é responsável por desencadear inativação, mal 

funcionamento e menores concentrações celulares da enzima Rubisco, sendo esta a 

principal razão pela qual a fotossíntese é afetada pela presença do metal (Dias et al., 

2013; Krupa et al., 1999). Esse mal funcionamento da enzima ocorre pela substituição 

de seu cofator metálico (Mg) pelo Cd, o que diminui a capacidade de captação de gás 

carbônico (e aumenta a de oxigênio), prejudicando a fotossíntese (Pietrini et al., 2003).  

Além desses efeitos, o cádmio é amplamente relacionado ao dano oxidativo 

celular, aumentando a concentrações de espécies reativas ao oxigênio (como H2O2), 

que consequentemente leva a oxidação de diferentes moléculas (como lipídeos e 

proteínas), afetando inúmeras funções celulares (Azevedo et al., 2005; Monteiro et al., 

2012). Inclusive a fotossíntese também pode ser afetada pelo dano oxidativo causado 

em proteínas que participam da via, incluindo a Rubisco (Dias et al., 2013; Wang et 

al., 2011).  

Interessante observar que nas análises de fotossíntese a concentração 0,2 

mg/L de Cd2+, permitida pelo CONAMA em lançamento de efluentes, mesmo sendo 

15 vezes menor que o IC50 determinado para C. caudatus, causou um prejuízo 

equivalente ao observado em 3 mg/L com 48h de exposição (Figura 6 e Figura 7). 

Nesse mesmo tempo, a concentração 0,04 mg/L de Cd2+, permitida pelo mesmo órgão 

para águas salinas de recreação e pesca, mesmo sendo 75 vezes menor que o IC50 

da espécie, não foi estatisticamente diferente do observado para 0,2 e 3 mg/L de Cd2+ 

e também do grupo controle; apresentando um valor mediano entre o observado nas 

maiores concentrações de Cd2+ e no grupo controle. Este resultado evidencia a 

fotossíntese como sendo uma medida eficaz e sensível a esse tipo de poluente para 

esses organismos, para um possível diagnóstico toxicológico do ambiente marinho. 

Além de que, destaca-se a importância de consideração deste estudo, e de outros 

como este, pelo CONAMA e outros órgãos responsáveis pela legislação ambiental, 

para norteamento de políticas públicas com relação as concentrações de cádmio 

permitidas no ambiente aquático. 
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5.2 METABOLOMA 

Nas análises de metaboloma, apenas a concentração de IC50 (3 mg/L) alterou 

significativamente a composição total dos metabólitos detectados (perfil 

metabolômico). As outras concentrações (0,04 e 0,2 mg/L) tiveram apenas alterações 

pontuais, porém seu perfil metabólico detectado não se mostrou significativamente 

diferente do grupo controle. 

Foram 20 metabólitos identificados como alterados na presença do metal (3 

mg/L de Cd2+) que desencadearam mudanças significativas em 6 vias metabólicas e 

são essas alterações que serão discutidas na sessão seguinte. 

5.2.1 Vias alteradas 

A via metabólica com o maior impacto calculado foi do metabolismo da glicina, 

serina e treonina (via 6) que está correlacionada com a via do metabolismo de 

glioxilato e dicarboxilato (via 4), também identificada como impactada pelo Cd2+ em 

C. caudatus (Figura A 2 e Figura A 3). O mesmo resultado foi descrito previamente 

por (Zambotti-Villela, 2017), onde ambas vias também foram alteradas com a 

presença de metabólitos supra-alterados para a alga vermelha Gracilaria domingensis 

exposta aos metais cobre e cádmio (Cd2+).  

A correlação dessas duas vias é relevante para o presente estudo, 

principalmente considerando a fotorrespiração. Nesse processo o composto 

fosfoglicolato (2C), considerado tóxico para a célula, é inevitavelmente produzido com 

a fixação do oxigênio (O2), ao invés do gás carbônico (CO2); pela enzima chave 

responsável pela fixação de carbono, a ribulose-1.5 bisfosfato 

carboxilase/desidrogenase (RuBisCO). Esse composto de dois carbonos é reciclado 

à 3-fosfoglicerato (3C) na via de fotorrespiração, e só assim pode retornar ao ciclo de 

Calvin-Benson para produção de novos açúcares, inclusive em algas (Timm et al., 

2016). Apesar de não ter sido diretamente identificado neste estudo, sabe-se que o 

fosfoglicolato já foi encontrado supra-alterado na planta vascular Brassica juncea 
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exposta a cádmio (D’Alessandro et al., 2013). Também já foi demostrado que 

concentrações maiores de serina e glicina, como se foi observado neste estudo, são 

importantes mecanismos de ativação da fotorrespiração no nível transcricional em 

plantas (Noctor et al., 1998; Timm et al., 2013). Glicina, serina e glioxilato participam 

dessa via de reciclagem chamada de fotorrespiração como intermediários de uma 

série de reações da conversão do fosfoglicolato a 3-fosfoglicerato (Bauwe et al., 2012; 

Driever & Kromdijk, 2013).  

A maior presença dos metabolitos nas vias já mencionadas, nos leva a inferir 

uma maior atividade da fotorrespiração. O mesmo já foi observado em algas 

vermelhas expostas a chumbo (Zambotti-Villela, 2017), em mudas de Citrus reshn 

expostas a alumínio (L. S. Chen, Qi, Smith, & Liu, 2005) e em Cakile marítima 

expostas ao cádmio (Taamalli et al., 2015). Como foi demostrado neste estudo, a 

exposição ao Cd2+ foi prejudicial à fotossíntese; a fotorrespiração pode ser uma forma 

de compensar a falta da atividade fotossintética e assim tentar manter o ciclo de 

Calvin-Benson ativo. A fotorrespiração já foi demonstrada como uma via alternativa 

para a continua produção de novos açúcares em condições extremas e contaminantes 

em alguns estudos (Haimovich-Dayan et al., 2015; R. G. Jensen, 2000), assim como 

uma via primária na evolução para obtenção de energia (Bauwe et al., 2012). E 

mesmo sendo necessária para a manutenção do ciclo de Calvin-Benson, uma vez que 

o acúmulo de fosfoglicolato inibe importantes enzimas desse ciclo (Anderson, 1971; 

Kelly & Latzko, 1976).  

O nível de importância da Rubisco é compreendido quando se tem que sua 

concentração nas folhas das plantas terrestres pode chegar a compor mais de 30% 

das proteínas totais, considerada enzima chave de assimilação de carbonos em seres 

fotossintetizantes (R. G. Jensen, 2000). Como consequência dessa importância, 

muitos metabólitos e outras moléculas são responsáveis pela regulação dessa 

enzima. A literatura aponta alguns fatores como contribuidores da regulação dessa 

enzima e sua especificidade à CO2/O2, dentre eles cita-se inclusive os íons metálicos, 

regulando assim a taxa de fotossíntese/fotorrespiração (Z. Chen & Spreitzer, 1992). A 

maior concentração de metabólitos como glioxilato (que apesar de não ter sido 

diretamente identificado neste estudo foi encontrado supra-alterado por Zambotti-

Villela, 2017 em macroalgas vermelhas expostas a metal) e glicina também são 

apontados na literatura como reguladores de feedbacks negativos ao funcionamento 

da enzima rubisco (Chastain & Ogren, 1989; Taylor & Andersson, 1996). A maior 
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presença de glicina também está relacionada à manutenção do fluxo de carbono em 

A. thaliana em condições de menor taxa de fotossíntese (Timm et al., 2012). 

Outras análises também detectaram uma maior atividade de importantes 

enzimas do metabolismo do glioxilato em situações de estresse (Plancke et al., 2014; 

Timm et al., 2012). Dessa forma, sugere-se que a alga C. caudatus compensa a menor 

taxa de fotossíntese através da fotorrespiração para a manutenção do fluxo de 

carbono. 

Existe também um interessante estudo na literatura (Taamalli et al., 2015), com 

uma planta de restinga (Brassica juncea) exposta ao metal Cd, que associa 

especificamente a maior presença do citrato como uma indicação da maior síntese de 

glutationas (GSH) e seus derivados (fitoquelatinas) na exposição ao metal; através da 

transaminação do α-cetoglutarato, intermediário do ciclo do ácido cítrico. Tal estudo 

sugeriu essa hipótese pois apesar do ciclo do ácido cítrico estar mais ativo, isso não 

resultou em uma maior síntese de ATP, e sim o contrário, menos ATP foi detectado 

nas plantas expostas ao cádmio. Sabemos que as GHS e as fitoquelatinas (PCs) são 

as principais moléculas capazes de quelar metais e diversos estudos já demonstraram 

sua maior presença em organismos expostos a metais (Romano et al., 2017; Taamalli 

et al., 2015). 

A via 4 mencionada, também se conecta com a via do metabolismo de 

glicerolipídeos (via 2) (Figura A 4), também encontrada com maior atividade na 

exposição ao metal. A conexão dessas duas vias é compreendida com o ciclo do 

glioxilato, conhecido na literatura como ciclo do ácido cítrico (Ciclo de Krebs) 

modificado, compartilhando 5 enzimas com este ciclo (Kondrashov et al., 2006; 

Kornberg & Madsen, 1958; Kunze et al., 2006). No ciclo do glioxilato, o acetil-CoA, 

formado na degradação de ácidos graxos, é convertido a succinato que pode ser 

transportado até a mitocôndria, alimentando o Ciclo de Krebs, e um de seus 

intermediários, o malato, ainda pode ser convertido em Glicose no citosol (Lehninger 

& Nelson, 2019). O succinato, representando o funcionamento do ciclo do glioxilato, 

apesar de não identificado neste estudo também foi identificado em Zambotti-Villela, 

2017 em altas concentrações nas macroalgas vermelhas expostas ao metal.  

Como já foi mencionado, este estudo demostrou a queda na taxa de 

fotossíntese nas algas tratadas com Cd2+. Além da fotorrespiração, o ciclo do glioxilato 

é mais uma forma de garantir a produção de energia dependendo agora da 

disponibilidade de acetil-CoA, fornecido principalmente pela degradação de ácidos 
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graxos de reserva. Esses lipídeos são estocados, em sua maioria, na forma de 

triglicerídeos que uma vez degradados liberam o glicerol (Lehninger & Nelson, 2019), 

explicando assim sua maior presença nas algas tratadas com Cd2+.  

Outra explicação plausível seria a maior presença do glicerol pela própria 

ativação da via de anabolismo do glicerol. Como já mencionado, já é conhecido na 

literatura a capacidade das GSH e fitoquelatinas de quelar o metal Cd, com uma 

ligação covalente de caráter irreversível (Romano et al., 2017; Taamalli et al., 2015). 

Por sua vez, esse composto GSH-Cd/PC-Cd não é mantido no citosol, sendo isolado 

em vesículas. Bouzon et al., 2012 detectou a maior presença de vesículas, e estas 

com maior volume, na alga vermelha Hypnea musciformis exposta ao cádmio. A 

formação dessas vesículas exige a disponibilidade de fosfolipídios que contém o 

glicerol em sua estrutura química. Fica evidente assim a necessidade de aumentar a 

síntese de glicerol para a formação das vesículas na tentativa de retirar o metal de 

circulação, reduzindo os danos oxidativos causados por ele. 

Ambas hipóteses podem acontecer simultaneamente. No peixe Danio rerio, já 

foi identificado a supra-expressão de genes relacionados tanto à degradação de 

ácidos graxos quanto à biossíntese de glicerolípideos, sob exposição a cobre (Pan et 

al., 2019). O mesmo ocorreu com o fungo Pleurotus eryngii exposto ao Cd (Li et al., 

2018). 

A segunda via metabólica mais alterada neste estudo foi a do metabolismo de 

ascorbato e aldarato (via 5) (Figura A 5), com a suprarregulação do ascorbato/ácido 

ascórbico (vitamina C). A vitamina C é o antioxidante mais abundante em plantas, 

capaz de neutralizar diferentes oxidantes como singleto de oxigênio, superóxido e 

H2O2. O peróxido de hidrogênio é amplamente produzido durante a fotorrespiração, 

que aparenta estar mais ativa nas algas expostas ao Cd2+ (Driever & Kromdijk, 2013). 

Além disso, ele é neutralizado no radical monode-hidroascorbato e reduzido 

novamente à ascorbato pela glutationa (GSH) que então é regenerada de sua forma 

oxidada (GSSG) pela enzima glutationa redutase (GR) (Smirnoff, 2000).  
Já se encontra amplamente descrito na literatura o efeito dos metais não 

essenciais em causar  estresse oxidativo celular em diferentes organismos, inclusive 

em algas (Collén et al., 2003; Mendes et al., 2013; Okamoto et al., 1999, 2001; 

Romano et al., 2017). Os antioxidantes, como a vitamina C, fazem o papel de reduzir 

o dano oxidativo celular, que é aumentado com a exposição ao metal. Assim, sugere-

se que C. caudatus tenta reduzir o estresse oxidativo com uma maior atividade da via 
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de síntese do ácido ascórbico quando exposta ao Cd2+. Existem alguns trabalhos que 

também identificaram maior atividade dessa via em plantas expostas ao mesmo metal 

(Rodríguez-Celma et al., 2010; F. Zhang et al., 2017). Dubey et al., 2014 encontrou o 

gene relacionado ao metabolismo de ascorbato e aldarato super expresso em plantas 

(arroz) exposta a diferentes metais não essenciais (As, Cd, Pb e Cr). Em macroalgas 

também já foi demostrado o aumento da atividade de importantes enzimas 

antioxidantes, como superóxido dismutase e ascorbato peroxidase com a exposição 

a metais (O K Okamoto et al., 2001; Oswaldo Keith Okamoto & Colepicolo, 1998; E. 

Pinto et al., 2003) e o aumento da atividade da via do ascorbato em algas verdes 

submetidas a stress (Holzinger et al., 2014). A ação deste composto é dependente de 

GSH, que teve a concentração diminuída em Lingulodinium polyedrum em tratamento 

com cádmio. Uma das razões pode ser explicada pela capacidade quelante das GSH 

aos metais, como já mencionado, formando o complexo GSH-Cd de forma irreversível 

(Romano et al., 2017). 

A via que obteve o menor fator de impacto nesse estudo, mas ainda assim foi 

considerada significativamente alterada, foi a via do metabolismo de arginina e prolina 

(via 6) (Figura A 6). Já é conhecido na literatura que a exposição à metais em algas e 

outros organismos fotossintetizantes desencadeia um acumulo celular de alguns 

aminoácidos (vários identificados neste estudo), peptídeos (como as glutationas e 

fitoquelatinas) e também de aminas como uma resposta ao estresse ambiental 

(Çelekli, Kapi, & Bozkurt, 2013; Pinto, Sigaud‐kutner, 2003; Romano et al., 2017; 

Sharma & Dietz, 2006). Desta via, apenas a prolina foi identificada neste estudo e em 

maior concentração nas algas tratadas com Cd2+. Dentre as vias que comtemplam os 

aminoácidos, esta é uma via que particularmente possui uma significativa relação no 

combate ao estresse celular.  

A arginina, apesar de não identificada diretamente neste estudo, ocorre na 

mesma via metabólica (via 6), e é conhecido que seu catabolismo contribui como 

importante fonte de nitrogênio e de mecanismo a resposta ao estresse celular. Este é 

o aminoácido que possui o maior número de nitrogênios em sua fórmula molecular, o 

que o faz uma significativa fonte de nitrogênio orgânico. Aparentemente, este 

aminoácido também é um precursor de poliaminas e óxido nítrico (NO), apesar que 

deste último o mecanismo ainda não estar completamente descrito para plantas 

(Winter et al., 2015). Ambos possuem importantes papeis na resposta ao estresse 

celular e já foram identificadas em maiores concentrações em plantas e algas 
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submetidas a situações adversas em diversos estudos (Flores et al., 2008; Shi et al., 

2013; L. P. Zhang et al., 2008). O NO é descrito por possuir propriedades 

antioxidantes e de fácil difusão nas membranas celulares, também parece funcionar 

como ativador de algumas importantes enzimas no combate as espécies reativas de 

oxigênio (ROS) (Siddiqui et al., 2011; Yu et al., 2014). Alguns estudos mostram a 

diminuição de ROS com aplicação de um doador de NO em plantas expostas a 

diferentes metais, inclusive o cádmio (Chi Yu, Tung Hung, & Huei Kao, 2005; Cui, 

Zhang, Chen 2009; Kopyra, 2003; Xiong, An, Lu, & Zhu, 2009). 

Já a prolina é um aminoácido clássico de ser identificado em maiores 

concentrações em situações de estresse celular, inclusive em macroalgas vermelhas 

(Çelekli et al., 2013; Hamed et al., 2017; He et al., 2018; Mastrobuoni et al., 2012; Wu 

et al., 1998; Zambotti-Villela, 2017; Zhang et al., 2018). Wu et al., 1998 demonstrou, 

em Chlorella sp. exposta a cobre, que quanto maior o nível de prolina nas células da 

alga, menor era a entrada do metal na membrana celular; inclusive quando tratadas 

com prolina após a exposição ao Cu, detectou-se uma dessorção do metal já 

absorvido. A prolina tem uma de suas inúmeras funções relacionada ao balanço 

osmótico celular, destacando esse papel para os compostos xenóbiticos e/ou no 

estresse celular (Voetberg & Sharp, 1991). Nesse aspecto, é possível propor que o 

acúmulo de prolina é uma tentativa da alga de diminuir a entrada do metal na célula e 

consequentemente evitar o estresse celular. Um outro estudo também demonstrou a 

importância do acúmulo de prolina para a proteção da enzima nitrato redutase e para 

eliminação de ROS, reduzindo assim os danos oxidativos ao fotossistema II 

(Szabados & Savouré, 2010). 

A última via que se detectou alterada e que ainda não foi discutida, é a via de 

biossíntese de aminoacil-tRNA (via 3) (Figura A 7). Essa é uma via que é facilmente 

se compreende os motivos da alteração em virtude do estresse celular causado pelo 

metal, uma vez que todos os mecanismos já mencionados nessa discussão exigem e 

mostraram uma resposta celular à exposição; para tal genes são expressos, 

modificando e intensificando síntese de enzimas/proteínas e outras moléculas. Assim, 

há a necessidade de uma maior disponibilidade de RNA transportadores para que o 

processo transcricional de toda a cascata metabólica acionada, em resposta ao 

estresse celular, ocorra de forma efetiva. Alguns transcriptomas demostram a maior 

ativação de genes que controlam essa via em organismos expostos a metais não 

essenciais (Gill et al., 2016; Starnes et al., 2019; Xu et al., 2016).   
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6 CONCLUSÃO 

O presente estudo teve como principal objetivo avaliar respostas fisiológicas e 

metabólicas da macroalga vermelha C. caudatus que se mostrou, dentre as espécies 

testadas, a mais resistente sob a exposição ao metal não essencial Cd2+. Nas 

primeiras análises realizadas, avaliando-se o crescimento por peso fresco, observou 

que a adição de 3 mg/L de Cd2+ no meio de cultivo era responsável por causar uma 

redução de 50% do crescimento diário da macroalga. Ao analisar a fotossíntese da C. 

caudatus em exposição ao Cd2+, vimos que a mesma concentração do metal (3 mg/L) 

também foi responsável por reduzir em aproximadamente 50% de sua taxa de 

fotossíntese. Além disso, foi observado que a presença do metal altera importantes 

parâmetros fotossintéticos na macroalga, inclusive em baixas concentrações 

ambientalmente permitidas para o lançamento de efluentes (0,2) pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Conama, 2005). Neste sentido, este trabalho ainda abre 

a possibilidade de reestudo de políticas públicas do Conama com relação as 

concentrações atuais permitidas do cadmio em ambientes aquáticos. Vale lembrar a 

importância de trabalhos de pesquisa básica que possam nortear políticas públicas ou 

aplicadas às políticas ambientais.  

Nas análises de metaboloma foram detectadas diversas alterações 

metabólicas pontuais causadas pela presença do metal (Cd2+) no meio de cultivo em 

todos os grupos de tratamento. Porém, o perfil metabólico total foi considerado 

estatisticamente diferente do observado no grupo controle apenas na maior 

concentração de Cd2+ avaliada, seu IC50 (3 mg/L). 

Ao analisar as possíveis vias metabólicas impactadas, podemos concluir que a 

exposição ao metal Cd2+, em IC50 (3 mg/L), foi capaz de impactar 6 vias do 

metabolismo celular. Como já dito, em contato com o metal a macroalga vermelha 

teve sua taxa de fotossíntese afetada e através dos resultados do metaboloma, foi 

identificado um possível mecanismo celular de obtenção de carbono por via não 

fotossintetizante. Propõe-se que, a macroalga aumenta sua taxa de fotorrespiração 

na tentativa de manter o fluxo de carbono. 

Vias de produção de antioxidantes celulares também foram identificadas neste 

estudo como mais ativas na exposição ao Cd2+, aparentemente sendo uma tentativa 

da macroalga em reduzir o estresse celular causado pelo metal. A análise de vias 
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também foi capaz de identificar uma maior atividade do metabolismo do glicerol, 

indicando a necessidade celular de disponibilidade de glicerofosfolipídeos para o 

isolamento do metal absorvido em vesículas e/ou a degradação de triglicerídeos 

armazenados para a obtenção de energia. É evidente que o Cd2+ foi capaz de alterar 

os processos metabólicos em C. caudatus, em contrapartida, parte dessa alteração é 

uma tentativa do organismo em diminuir os danos oxidativos causados pelo metal. 

O entendimento das alterações metabólicas desencadeadas pelo Cd2+ em 

conjunto com a detecção dos mecanismos de defesa desempenhado pela macroalga, 

reflete um importante diagnóstico dos possíveis danos causados pela poluição no 

ambiente marinho. Naturalmente mais estudos ainda são necessários para que se 

trace uma metodologia rápida e eficaz de detecção dos efeitos deletérios do cádmio 

no meio ambiente. 
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8 APÊNDICE 

Tabela A 1 Lista completa dos metabólitos presentes na análise (representados pelo seu 
respectivo tempo de retenção) e seus valores de correlação e covariância atribuídos pelo teste OPLS-
DA. 

Tempo de retenção Covariância Correlação 

6.31 -0,32092 -0,33708 

6.55 -1,945 -0,99237 

6.78 -0,713 -0,6173 

6.96 0,12831 0,32994 

7.75 -0,49521 -0,58547 

7.85 0,34994 0,57297 

8.08 -0,80895 -0,74084 

8.43 -0,3419 -0,33112 

8.58 -0,64211 -0,71186 

8.90 0,081553 0,11086 

9.21 -1,0741 -0,92262 

9.37 -0,28467 -0,32801 

9.41 0,70807 0,63154 

9.52 0,19879 0,4501 

9.72 -1,084 -0,86677 

9.77 -0,64876 -0,93449 

9.87 -0,86148 -0,86056 

10.00 -0,65404 -0,77122 

10.18 0,003942 0,0049752 

10.81 -0,27026 -0,36146 

11.09 -0,40794 -0,46676 

11.25 -0,45375 -0,39488 

12.02 -0,23714 -0,23053 

12.27 -0,30431 -0,28472 

12.37 0,24449 0,58726 

12.49 -1,0223 -0,92648 

12.72 -1,1561 -0,88113 

12.93 -0,049981 -0,1076 

12.97 0,15801 0,52723 

13.14 -0,13175 -0,21195 

13.74 -0,26113 -0,3969 

14.90 0,26229 0,69538 

15.44 -0,24707 -0,33194 

15.58 -0,13681 -0,17204 

15.88 -0,46129 -0,63174 
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15.97 -0,7982 -0,86817 

16.07 -0,8532 -0,70374 

16.26 -0,9269 -0,88942 

16.47 -0,25492 -0,44246 

16.84 0,41968 0,39102 

17.27 -0,35726 -0,49679 

17.40 -1,0816 -0,9126 

17.67 0,48049 0,6829 

18.33 0,32343 0,51997 

18.44 0,072068 0,11463 

19.18 0,13982 0,21117 

20.02 1,5635 0,76734 

20.13 0,27298 0,24042 

20.25 -0,10179 -0,06081 

20.27 -0,051087 -0,04968 

20.35 0,020666 0,017632 

20.40 -0,91115 -0,78662 

20.47 0,29689 0,25707 

21.10 -0,3912 -0,6268 

21.6 -0,24058 -0,57604 

22.94 0,62386 0,71181 

24.13 -0,22203 -0,12466 
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Figura A 1 Gráficos tipo box-splot representando a concentração de cada metabólito 
selecionado como importante para a distinção dos grupo de tratamento (C. caudatus controle e exposta 
ao metal Cd à 3mg/L) no teste estatístico OPLS-DA. 
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Figura A 2 Metabolismo de glicina, serina e treonina. - Chondrus crispus. Fonte: KEGG 
PATHWAY Database. 
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Figura A 3 Metabolismo do glioxilato e dicarboxilato - Chondrus crispus. Fonte: KEGG 
PATHWAY Database. 
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Figura A 4 Metabolismo de glicerolipídeos - Chondrus crispus. Fonte: KEGG PATHWAY 
Database. 
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Figura A 5 Metabolismo de ascorbato e aldarato - Chondrus crispus. Fonte: KEGG PATHWAY 
Database. 
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Figura A 6 Metabolismo de prolina e arginina - Chondrus crispus. Fonte: KEGG PATHWAY 

Database. 
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Figura A 7 Biossíntese de aminoacil-tRNA - Chondrus crispus. Fonte: KEGG PATHWAY 

Database. 

 


