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Introdução 

O Bioma Mata Atlântica cobria 15 % do território 

brasileiro, porém atualmente, corresponde à metade 

desse percentual1. Nesta faixa estão presentes 

esforços conservacionistas, como a Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Tinguá e o 

Parque Municipal da Cidade, unidades de 

conservação no estado do Rio de Janeiro, 

localizadas a diferentes distâncias de centros 

urbanos. Mesmo com suas importâncias ecológicas 

evidenciadas, a presença humana na região tem 

ocasionado a contaminação de rios adjacentes2 

dessas unidades por esgoto doméstico. A espécie 

de planta Brillantaisia lamium (Nees) Benth. está 

presente em ambas as áreas e pode ser utilizada 

como biomonitora de efeitos antropogênicos. Dessa 

forma, o objetivo do trabalho foi avaliar o grau de 

antropização em duas áreas de conservação por 

meio de determinações de biomarcadores de 

estresse oxidativo e metais na planta ocorrente 

Brillantaisia lamium. 

Para isso, foram realizadas duas coletas, no verão e 

inverno, de 10 indivíduos (folhas, caules e raízes) 

da espécie B. lamium e amostras de sedimento em 

três pontos no Tinguá (A, B, C), sendo um na RPPN 

Tinguá (C), e dois no Parque da Cidade (D, E). As 

amostras foram liofilizadas por 48 h e extraídas com 

HNO3 para quantificação de níquel (Ni), cobre (Cu), 

chumbo (Pb) e zinco (Zn) em um ICP-MS, NexIon 

300 (Perkin Elmer). Além disso, os indicadores de 

estresse oxidativo Glutationa Reduzida (GSH) e 

peróxido de hidrogênio (H2O2) foram determinados 

por espectrofotometria UV-Vis a 412 nm (V-530, 

JASCO). 

Resultados e Discussão 

Verificou-se que o Parque Municipal da Cidade é o 
local com maior concentração de indicadores de 
estresse oxidativo e de metais (Cu, Zn, Pb, Ni) no 
sedimento (Figura 1). As concentrações de metais, 
porém, se apresentaram abaixo do limite de 
prevenção de efeito à biota, estabelecido pelo 
CONAMA 420, limite seguro à existência das 
espécies. Somado a isso, foi observado diminuição 
da concentração da GSH e aumento na 
concentração de radical H2O2 entre as coletas, 

sendo o tecido foliar, a região com maior 
concentração desses indicadores (Figura 2).  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Concentração de metais (mg kg-1) no 
sedimento e nos pontos de amostragem. Valores de 
referência do CONAMA 420: Cu - 60 mg kg-1; Zn - 
300 mg kg-1; Ni - 30 mg kg-1; Pb- 72 mg kg-1. 
 

 
 
Figura 2. Concentração de GSH em B. lamium nas 
áreas de amostragem.  

Conclusões 

Os resultados apontam para a presença de 

contaminantes nas áreas amostrais. Além disso, os 

órgãos foliares apresentaram maior concentração 

dos indicadores de estresse oxidativo quantificados. 

É possível inferir que as áreas de conservação 

municipais investigadas estão suscetíveis a 

degradação ambiental, sendo necessários novos 

estudos e projetos de conscientização ambiental. 
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