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Resumo 

A ecotoxicologia emergiu como uma necessidade de avaliar e mitigar os impactos 

antrópicos no ambiente natural e nas comunidades viventes no local, utilizando uma 

gama de experimentos em campo e em laboratório. Dentre as diversas áreas estudadas a 

reprodução é um dos processos que podem ter seu desempenho diminuído devido à ação 

antrópica, sendo assim importante seu estudo na ecotoxicologia. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a influência do ambiente impactado nos processos fisiológicos 

associados à maturação oocitária em fêmeas de Astyanax fasciatus. Fêmeas de A. 

fasciatus foram coletadas entre 2012 e 2014 e machos (como indicadores da presença de 

compostos estrogênicos) entre 2013 e 2014, com duas coletas a cada estação do ano em 

dois reservatórios, Ponte Nova (referência) e Billings (impactado). Amostras de água e 

sedimento foram também coletadas nos mesmos pontos para análise dos parâmetros 

físicos e químicos. Estes resultados foram comparados com a resolução CONAMA/357 

e calculado o coeficiente de risco. Para ambos os sexos foram analisadas a expressão 

gênica da vitelogenina e do receptor de estradiol, a concentração plasmática de 

vitelogenina e estradiol. Foram também realizadas as análises de fecundidade relativa e 

absoluta, histologia das gônadas, assim como o cálculo dos índices gonadossomático e 

hepatossomático, apenas nas fêmeas. O coeficiente de risco mostrou que o reservatório 

Billings apresenta um alto risco para os metais e dos compostos orgânicos. Foram 

observados valores elevados na concentração plasmática de estradiol e expressão de 

vitelogenina em machos deste reservatório, na primavera de 2013, assim como foram 

observados valores mais elevados de fecundidade relativa e absoluta nas fêmeas, no 

inverno e primavera deste mesmo ano, em comparação com os animais do reservatório 

referência (Ponte Nova). Esses resultados sugerem que no inverno e primavera de 2013, 

os poluentes como os aqui analisados e outros aqui não detectados, podem ter 

interferido na reprodução em A. fasciatus do reservatório Billings. No entanto, é 

necessário destacar que essas alterações podem, em dado momento, prejudicar o 

processo de maturação oocitária, sendo então importante monitorar e realizar mais 

estudos de análise de risco ambiental no reservatório. 
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Abstract 

The ecotoxicology has arisen as a need to evaluate and mitigate the anthropic impacts in 

wild environmental and in the local communities, using several bioassays and wild 

experiments. Among the several studied areas, the reproduction is a process that can 

have its performance reduced due to the anthropic impacts, showing the importance of 

studying these processes in ecotoxicologydy. The aim of this study was to evaluate the 

influence of the impaired environmental in the physiological processes associated with 

oocyte maturation of Astyanax fasciatus females. Astyanax fasciatus females were 

sampled between 2012 and 2014 and males (as indicators of the presence of estrogenic 

compounds) from 2013 to 2014, with two samplings at each season, in two reservoirs, 

Ponte Nova (reference) and Billings (impacted). Sediments and water were sampled in 

the same sites to evaluate the chemical and physical parameters. The results of the 

analysis were compared with the CONAMA/357 guidelines and the hazard risk was 

calculated. The gene expression of vitellogenin and estradiol receptor, vitellogenin and 

estradiol plasma level were performed in males and females. The relative and absolute 

fecundity, gonad histology, gonadosomatic and hepatosomatic index were evaluated 

only in females. The hazard risk at Billings reservoir was high for organic compounds 

and metals. Estradiol levels and vitellogenin gene expression were higher in males 

sampled in Billings in the spring/2013, as well as the relative and absolute fecundity, 

that were higher in the winter and spring of the same year, when compared with the 

animals from the reference site (Ponte Nova). These outcomes suggest that during 

winter and spring of 2013 the pollutants, as analyzed in this study, as well as others that 

were not detected, may have interfered in the reproductive process of A. fasciatus at 

Billings reservoir. However, it is necessary to observe that these alterations might, at a 

given time, impair the oocyte maturation process, being important to monitor and 

accomplish additional studies of the environmental risk assessment at Billings reservoir. 
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1. Introdução 

 

1.1 Ecotoxicologia 

1.1.1 Histórico e definições 

A humanidade aumentou sua intervenção na natureza, a fim de satisfazer suas 

necessidades e desejos crescentes, decorrentes de um modelo de civilização emergida 

nos dois últimos séculos, que elevou a industrialização como forma de produção e 

organização do trabalho. Como consequência, houve uma elevação da disponibilidade 

de uma grande gama de produtos químicos potencialmente tóxicos para o ecossistema. 

Diante disso, surgiram conflitos quanto ao uso do espaço, dos recursos e da disposição 

dos resíduos no ambiente (Zagatto e Bertoletti, 2006). Dois principais momentos em 

que esses conflitos surgiram merecem destaque. O primeiro ocorreu durante a década de 

1940, com o uso do DDT, que apresentou bons resultados contras doenças e pragas, mas 

causou um declínio na população de algumas espécies de pássaros nos Estados Unidos. 

Este fato culminou com a publicação do livro Primavera Silenciosa, escrito por Rachel 

Carson em 1962 (Zagatto e Bertoletti, 2006), que chamou a atenção de uma grande 

parte da comunidade científica para o tema. Outro acontecimento importante ocorreu 

em 1956 no Japão, na cidade de Minamata, devido à contaminação do lago Minamata 

por mercúrio, cádmio e befenilos policloradas (PCBs) que afetaram a população local. 

A doença de Minamata, causada por mercúrio, surgiu devido ao lançamento deste 

efluente por uma indústria que o usava como catalisador na fabricação de acetaldeído 

(Zagatto e Bertoletti, 2006). Com base nos eventos descritos aqui, além de outros, o 

interesse na prevenção e mitigação de questões relacionadas aos impactos ambientais 

tem aumentado gradativamente nestas últimas décadas, culminando com a formação de 

organizações científico-políticas, como o Intergovernmental Panel on Climate Change 

ou Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas (IPCC) criado em 1988. 

Os primeiros testes de toxicidade com despejos industriais foram realizados entre 

1863 e 1917, mas só na década de 1930 os testes de toxicidade aguda foram feitos com 

organismos aquáticos com experimentos relacionados à causa/efeito. No entanto, 

somente na década de 1940 foi recomendado o uso de peixes para avaliar a toxicidade 

de dejetos líquidos (Rand, 1995). Nas décadas de 1950 e 1960 foram identificados 

diversos agentes tóxicos e fontes pontuais de poluição e, em vários países foram 
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estabelecidos padrões e critérios de qualidade de água, focados na potabilidade, com a 

finalidade de manter a qualidade dos recursos hídricos (Zagatto e Bertoletti, 2006).  

Durante a década de 1960 o Water Qualitiy Act – USA estabeleceu os primeiros 

padrões de qualidade de águas para a proteção da vida aquática realizando testes de 

toxicidade aguda. Estes testes utilizavam organismos sensíveis e representativos do 

ambiente aquático e que pudessem ser cultivados em escala laboratorial. Isso culminou 

com o desenvolvimento de sofisticados sistemas de condução de testes de toxicidade 

aguda e crônica na década de 1970 (Zagatto e Bertoletti, 2006). Nesta década, 

pesquisadores americanos observaram que os limites dos agentes tóxicos estudados 

isoladamente não correspondiam à preservação da qualidade da água e manutenção da 

vida aquática (Hanmer e Newton, 1984), o que promoveu uma reavaliação da 

confiabilidade nos padrões de qualidade de água. 

Na década de 1980 foram desenvolvidos ensaios de toxicidade de curta duração 

em diferentes estágios de vida dos animais, a fim de aumentar a eficiência e diminuir 

custos. Nesta década de 1990 foram desenvolvidos estudos de toxicidade versus 

levantamento das comunidades aquáticas in loco (Zagatto e Bertoletti, 2006). Um 

importante processo que marca os estudos relacionados com a natureza e magnitude de 

riscos para receptores ecológicos foram as análises de riscos ambientais. Um momento 

emblemático para o desenvolvimento desses ensaios foi a criação do primeiro 

documento de análise de risco desenvolvido pela United States Environmental 

Protection Agency (USEPA) em 1975 chamado de Quantitative Risk Assessment for 

Community Exposure to Vinyl Chloride e em 1976 de outro documento denominado 

Interim Procedures and Guidelines for Health Risk and Economic Impact Assessments 

of Suspected Carcinogens. De maneira geral, este último documento apresentava um 

processo para ser seguido na análise do risco de ocorrência de câncer devido à 

exposição aos pesticidas, recomendando que os dados de saúde fossem analisados 

independentemente dos ponderamentos sobre os impactos econômicos (USEPA 

http://www.epa.gov/risk/about-risk-assessment acessado em 29/02/2016) e a partir daí 

muitos trabalhos realizados ao redor do mundo passaram a utilizar os guias publicados 

por esta agência como base para a realização de seus experimentos.  

Em 1979 foi fundada a Society of Environmental Toxicology and Chemistry 

(SETAC) nos Estados Unidos (EUA), baseada na dinâmica do crescimento do número 
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Um dos princípios dos estudos ecotoxicológicos é a escolha das ferramentas a 

serem analisadas. Idealmente, a seleção dos biomarcadores deve ser relativamente 

rápida, de custo e efetividade adequados para que muitos agentes químicos possam ser 

testados. Além disso, é importante a escolha de um conjunto de biomarcadores de fácil 

análise, que possibilite a realização de padrões e validações entre laboratórios e que 

reflitam o processo ou o mecanismo a ser estudado. Em resumo, as ferramentas 

escolhidas devem minimizar a ocorrência de falso negativo (Ankley et al., 1998). Outro 

ponto importante é o critério de escolha das espécies, geralmente as espécies escolhidas 

são economica e ecologicamente viáveis. No entanto, no último critério é necessário 

avaliar e estabelecer uma espécie “guarda-chuva” daquela comunidade, que deve ser 

amplamente disponível no ambiente, evitando um grande esforço de captura, de fácil 

manutenção em laboratório, além de geneticamente estáveis (Chapman, 2002). 

Com base no que foi dito no parágrafo anterior são estabelecidas três definições 

importantes dentro da ecotoxicologia, o conceito de biomarcador, bioindicador e 

indicador ecológico. Biomarcador é uma resposta biológica para um químico ambiental 

em um nível sub-individual medido dentro de um organismo ou em um dos seus 

produtos (urina, fezes, pelos, etc.) que indica uma derivação do estado natural que não 

pode ser identificado no organismo intacto. Bioindicador é definido como a informação 

de um dado organismo sobre a condição do seu ambiente por meio de sua presença, 

ausência ou comportamento. Finalmente, indicador ecológico é uma variável do 

ambiente que descreve a estrutura e função do ecossistema (Van der Oost et al., 2003).  

Os testes realizados para os experimentos ecotoxicológicos, em laboratório, são 

classificados de acordo com o comprimento do experimento relativizado com a vida do 

indivíduo e a complexidade da comunidade biológica, havendo três tipos de estudos 

tóxicos em animais, os testes de toxidade agudo, de toxicidade sub-crônico e crônico 

(Szynkowska e Sawlaczyk, 2014). Estudos de toxicidade agudos são tipicamente testes 

de curto prazo (comumente 96 horas) que analisam resultados dos biomarcadores em 

espécies com tempo de vida curto. Os efeitos tóxicos são tipicamente reportados como 

LD50 (Letal Dose para 50% dos indivíduos) para animais terrestres e LC50 (Letal 

Concentration para 50% dos indivíduos) para animais aquáticos. Para testes não letais, 

são frequentemente utilizado ED50 e EC50 (Effective Dose ou Concentration que inibe 

a ação dos biomarcadores de 50% dos indivíduos) (Szynkowska e Sawlaczyk, 2014).  

Testes de toxicidade crônicos podem abranger um ciclo de vida inteiro do 

organismo (exemplo, de zigoto até a primeira idade de reprodução), no entanto, este 
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teste é de difícil realização devido à longa duração e ao alto custo. Considerando esta 

dificuldade, há três alternativas de testes, um que abrange o ciclo de vida parcial, o 

segundo que avalia o estágio de vida inicial, e um teste crônico de curto prazo 

(Szynkowska e Sawlaczyk, 2014).  

Ainda segundo Szynkowska e Sawlaczyk (2014), o teste de ciclo de vida parcial é 

desenvolvido para organismos que necessitam de até 412 meses para atingir a 

maturação sexual. Já o teste ciclo de vida inicial, abrange desde o estágio embrionário 

até o juvenil. Por fim, o teste crônico de curto prazo é conduzido em um período de 4 a 

7 dias. Estes testes geralmente são expressos como o nível de efeito observado mais 

baixo ou concentração de efeito mais baixa (LOEL e LOEC, respectivamente – da sigla 

em inglês lowest observed effects level e lowest observed effects concentration) e 

nenhum nível de efeito observado ou nenhuma concentração de efeito observada 

(NOEL e NOEC respectivamente – da sigla em inglês no observed effects level e no 

observed effects concentration). O LOEL e o LOEC são os níveis tóxicos mais baixos 

ou a concentração tóxica mais baixa que causa um efeito estatisticamente significante 

em relação ao controle (sem presença tóxica), já o NOEL e NOEC correspondem aos 

níveis ou concentrações mais elevados que não cause efeito significante em relação ao 

controle.  

O teste de toxicidade subcrônico envolve a repetição de dosagem sobre um 

período estendido, mas não tão longo para constituir uma fração da expectativa de vida 

da espécie estudada, que normalmente varia de 30 a 90 dias e, em geral são aplicados 

testes de determinação de NOEL e NOEC trazendo informações sobre órgãos, bem 

como o potencial do agente químico ao se acumular no organismo (Szynkowska e 

Sawlaczyk, 2014). 

Mesmo com os inúmeros testes apontados acima, a complexidade do ambiente e o 

grande número de contaminantes químicos torna impossível a realização de testes em 

laboratórios integrando todas estas variáveis (Beyer et al., 2014). Sendo assim, é 

necessário realizar uma abordagem que analisa a ecotoxicidade de diversos agentes 

químicos, sendo esta denominada de avaliação de risco ambiental (ERA da sigla em 

inglês environmental risk assessment). O ERA é definido como procedimentos, 

utilizando metodologias científicas, pelo qual o provável ou atual efeito adverso dos 

poluentes ou outras atividades antrópicas nos ecossistemas e seus componentes são 

estimados com um grau conhecido de certeza (Depledge e Fossi, 1994), geralmente 
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Agentes químicos que podem causar alterações nos processos fisiológicos e 

energéticos dos animais são conhecidos como desreguladores químicos endócrinos, que 

são definidos por uma gama de componentes que interferem na síntese, secreção, 

transporte, ligação, ação ou eliminação dos hormônios secretados naturalmente pelos 

organismos, e que regulam a homeostase, desenvolvimento, comportamento e 

reprodução tanto de animais no ambiente terrestre quanto no aquático (Nishi et al., 

2002). Muitos dos desreguladores químicos endócrinos podem apresentar efeitos 

semelhantes aos hormônios estrógenos, sendo então referidos como agentes 

estrogênicos (Vázquez et al., 2009). Nos últimos anos, tem havido um significativo 

esforço para demonstrar os efeitos dos xenobióticos, que são compostos químicos 

estranhos ao sistema biológico, no controle fisiológico da reprodução dos animais 

selvagens (Vázquez et al., 2009), já que eles poderiam acarretar em alterações nas vias 

de cascatas hormonais ou mesmo em outros processos fisiológicos envolvidos na 

reprodução.  

Nos peixes, assim como nos demais vertebrados, o controle da reprodução ocorre 

primeiramente modulado pelo estímulo de sinais ambientais como o fotoperíodo, o 

regime de chuvas, a temperatura e as interações sociais, que são percebidos e enviados, 

via sinais aferentes, para vários centros cerebrais, culminando no hipotálamo. A partir 

daí é iniciado o controle neuroendócrino do ciclo reprodutivo, que envolve o eixo 

hipotálamo-hipófise-gônadas (Yaron e Sivan, 2006). Em fêmeas, os sinais descritos 

acima, estimulam neurônios hipotalâmicos a sintetizar e liberar o hormônio liberador de 

gonadotropinas (GnRH), que por sua vez estimula as células gonadotrópicas da hipófise 

a sintetizar e liberar o hormônio folículo estimulante (FSH), que via corrente sanguínea 

é transportado às camadas foliculares dos oócitos e, nas células da teca, converte o 

colesterol em testosterona. Este andrógeno é transportado às células da granulosa, nas 

quais é aromatizado em 17-estradiol pela enzima aromatase (P450), também sob 

influência do FSH. O 17 -estradiol age no fígado, estimulando a síntese de 

vitelogenina (VTG), uma fosfoglicolipoproteína, que promove crescimento do oócito 

devido a sua incorporação por micropinocitose. O aumento nos níveis plasmáticos de 17 

-estradiol inibe a síntese de FSH através de uma alça de feedback negativo e 

juntamente com ação do GnRH estimulam a secreção adeno-hipofisária do hormônio 

luteinizante (LH) nas fases finais da maturação gonadal. O LH estimula as células da 

teca do folículo a produzir o 17 α-hidroxiprogesterona (17αOHP), que é transportado às 
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células da granulosa e convertido a 17 α-20β-dihidroxi-4-pregnen-3-one (17α20β-DHP) 

pela enzima 20β-hidroxi-esteroide-desidrogenase (20βHSD). O 17α20βP-DHP é o 

hormônio efetivo da maturação final dos oócitos e ovulação na maioria dos teleósteos 

(Zohar et al., 2010). 

Um dos processos mais importantes envolvidos na reprodução é a vitelogênese, 

que é definida pela incorporação das proteínas da VTG pelo oócito e seu 

processamento. No entanto, esse conceito deve ser estendido para incluir também a 

incorporação de outras moléculas como lipídeos e vitaminas (Lubzens et al., 2009). A 

molécula determinante neste processo é a VTG, que possui um peso molecular que varia 

de 200–700 kDa e é produzida pelo intestino de nemátodas, corpos gordurosos nos 

insetos e pelo fígado nos peixes e demais vertebrados (Lim et al., 2001). Esta molécula 

é a principal precursora das proteínas do vitelo em vertebrados e invertebrados (Finn, 

2007), possuindo um papel essencial para o sucesso do desenvolvimento embrionário e 

do crescimento larval. Sua composição é de 79% de proteínas e 19% de lipídeos, sendo 

que destes lipídeos, 70% correspondem aos fosfolipídeos, que são muito importantes 

para a formação das membranas celulares dos animais em desenvolvimento embrionário 

(Jalabert, 2005). 

No plasma dos teleósteos, a VTG é transportada e especificamente incorporada 

ao oócito por endocitose, mediada pelo receptor de vitelogenina (VTG-R) situado na 

membrana plasmática. Já nos oócitos, a molécula é clivada em proteínas de vitelo, 

sendo que na maioria dos vertebrados estas proteínas são a lipovitelina (Lv) e a 

fosvitina (Pv) (Davis et al., 2007). Foram identificados três tipos de vitelogenina nos 

animais: VTG A, VTG B e VTG C. As VTG A e VTG B são seletivamente clivadas em 

produtos de vitelo, tendo um papel na hidratação do oócito e do embrião, além da 

nutrição larval, mas a VTG C ainda não tem sua função esclarecida (Davis et al., 2007). 

A presença de desreguladores químicos endócrinos é considerada um dos 

principais agentes estressores presentes em um ambiente aquático impactado, podendo 

resultar em diversas alterações nas respostas fisiológicas e bioquímicas dos peixes. 

Estas respostas incluem alterações na concentração de qualquer um hormônios 

mencionados acima, que estão envolvidos na reprodução, além de alterações na 

capacidade osmorregulatória, imunológica e metabólica, causando uma queda nos 
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estoques energéticos, assim como na biossíntese, utilização e eficiência energética 

(Schreck, 2010), como por exemplo, no processo de síntese de VTG e na vitelogênese. 

Diversos trabalhos reconhecem a indução da síntese de VTG em machos 

expostos a diferentes xenoestrógenos, demonstrando que esta molécula é um bom 

biomarcador e seus resultados estão frequentemente associados com os processos 

reprodutivos (Caldwell et al., 2012). Além disso, Miller et al. (2007) mencionaram que 

nas fêmeas, a VTG é também um bom biomarcador de efeitos na reprodução, para 

certas classes de desreguladores químicos endócrinos, sendo utilizada tanto em estudos 

toxicológicos ambientais como em trabalhos ecotoxicológicos. 

As informações apresentadas até o momento permitem elaborar um método 

científico, que se inicia na identificação de uma problemática ambiental e a partir daí a 

avaliação do seu potencial deletério nos organismos, sobre diversos aspectos 

fisiológicos, como por exemplo, o processo reprodutivo dos peixes. Sendo assim este 

trabalho testou a seguinte hipótese: A poluição observada no reservatório Billings 

prejudica os processos fisiológicos associados à maturação oocitária do lambari-do-

rabo-vermelho, Astyanax fasciatus. 



10 
 

2. Objetivos 

 

2.1- Geral 

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar a influência do ambiente 

impactado nos processos fisiológicos associados à maturação oocitária de A. fasciatus. 

 

2.2- Objetivos Específicos  

1) Avaliar e identificar possíveis agentes químicos presentes na água dos 

reservatórios estudados que possam interferir no processo reprodutivo de A. fasciatus. 

Para isso foram analisados:  

a) Concentração de clorofila-a, fósforo e nitrogênio;  

b) Concentração de metais total; 

c) Concentração de organoclorados e fosforados; 

d) Utilização teórica de uma análise de peso de evidência Weight-of-Evidence 

(WoE) por meio de um coeficiente de risco.  

2) Avaliar os processos envolvidos na síntese de vitelogenina em fêmeas e 

machos, utilizando-se biomarcadores como:  

a) Identificação da VTG no plasma por Dotblot; 

b) Concentração de estradiol plasmático; 

c) Absorbância plasmática e expressão gênica da VTG; 

d) Expressão gênica do receptor de estradiol (ER); 

3) Avaliar a morfologia dos ovários e a quantidade de oócitos aptos a serem 

fertilizados nas fêmeas de A. fasciatus. Os biomarcadores utilizados para atingir estes 

objetivos, respectivamente foram: 

a) Análise histológica dos ovários; 

b) Fecundidade absoluta e relativa.  
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3. Material e Métodos 
 

3.1- Espécie estudada  

A espécie eleita para a realização deste trabalho pertence ao gênero Astyanax 

(conhecido popularmente como lambari) e à família Characidae, que engloba a maioria 

das espécies de peixes de água doce do Brasil, e é amplamente distribuída por toda a 

América Central e América do Sul (Agostinho, 1982; Barbieri et al.,1982). O gênero 

Astyanax apresenta, aparentemente, pouca diferenciação morfológica, ecológica e 

comportamental, sugerindo um grupo em especiação recente (Gurgel, 2004). Astyanax 

fasciatus (Fig. 3) é uma espécie de pequeno porte com comprimento médio entre 10 e 

20 cm possuindo grande importância como elo na cadeia alimentar devido ao seu hábito 

alimentar onívoro, com tendência insetívora e zooplanctívora, além da sua participação 

como forrageiro de espécies carnívoras (Vilella et al., 2002; Gurgel, 2004). A. fasciatus, 

conhecida popularmente como lambari-do-rabo-vermelho, apresenta características 

reprodutivas que envolvem desova do tipo total múltipla (Barbieri e Barbieri, 1988; 

Barbieri et al., 1996; Gurgel, 2004) e realiza curtas migrações durante o período 

reprodutivo (Godoy, 1959; Géry, 1977). Esta espécie possui uma alta plasticidade 

reprodutiva, podendo apresentar desova do tipo parcelada de acordo com as 

características do ambiente onde vive (Silva et al., 2010).  

Como descrito acima, o lambari possui uma ampla distribuição geográfica, sendo 

encontrados tanto em águas limpas quanto poluídas, apresentam um tamanho pequeno e 

uma estratégia reprodutiva com múltiplas desovas. Todas estas características fazem 

com que esta espécie seja utilizada como uma espécie sentinela em diversos trabalhos 

relacionados aos testes toxicológicos e investigações ambientais (Schulz e Martins-

Júnior, 2001; Alberto et al., 2005; Carrasco-Letelier et al., 2006; Silva et al., 2010; 

Prado et al., 2011). Desta forma, considerando-se as características aqui abordadas, o 

lambari-do-rabo-vermelho foi escolhido como espécie modelo para a realização deste 

trabalho. 
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da Universidad de Buenos Aires, (Buenos Aires, Argentina), sob coordenação da Dra. 

Fabiana L. Lo Nostro. 

 

3.6- Concentração de 17β-estradiol e absorbância da vitelogenina 

plasmática  

3.6.1. Concentração Plasmática de 17β-estradiol 

As análises da concentração plasmática de 17β-estradiol foram realizadas 

utilizando-se kits de elisaimunoensaio (ELISA) da marca Cayman®. A leitura foi 

realizada em leitora de microplaca (Molecular Devices) em um comprimento de onda de 

450 nm. As amostras foram diluídas 5 vezes com uma em uma concentração de 1 µl de 

amostra para 5 µl de solução tampão provinda no kit.  

3.6.2. - Western blot 

As análises de Western blot foram conduzidas em amostras de plasma de fêmeas 

coletadas no ambiente não impactado utilizando anticorpos Anti-Vitelogenina LS-

C76832 (anticorpo 1) e LS-C76835 (e anticorpo 2) (LifeSpan BioSciences®). O 

anticorpo 1 reconhece vitelogenina de carpa comum e o anticorpo 2 killifish e perca 

branca, e ambos foram testados com a finalidade de identificar qual destes anticorpos 

seria mais adequado para a análise da absorbância da vitelogenina plasmática pelo 

método de ELISA descrito acima. O controle positivo foi realizado com amostra de 

truta-arco-íris, Oncorhynchus mykiss, utilizando um anticorpo da mesma espécie e o 

branco foi realizado com tampão de carga e tampão fosfato salino (PBS). 

Antes de iniciar as análises, as amostras foram diluídas 2 vezes com tampão de 

carga e incubadas à 95ºC por 5 minutos. Em seguida, foi preparado no tanque de corrida 

do gel o tampão de corrida (3,03g de Tris, 11,4g de Glicina, 1g de Dodecil Sulfato de 

Sódio (SDS) e água Milli-Q qsp 1L), o tampão de transferência (3,03 g de Tris, 14,4g 

de Glicina, 800mL de água Milli-Q e 200mL de metanol), o gel de separação 8% de 

volume de 4,2mL (para 2 géis: 4,64 água Milli-Q, 2,5mL de 1,5M de Tris com pH de 

8,8, 2,66mL de 30% de mix de acrilamida, 0,1mL de Dodecil Sulfato de Sódio a 10%- 

SDS- 0,1mL de persulfato de amônio a 10% -APS - e 0,005mL de o 

tetrametiletilenodiamina -TEMED), e o gel a 4% stacking (para 2mL: 2,08 de água 
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3.6.3 Quantificação de VTG no plasma (ELISA) 

Estas análises foram iniciadas com a sensibilização da placa de ultra sensibilidade 

(Greiner Bio-one®) adicionando-se 100 µL de anticorpo primário monoclonal de carpa 

(LSBio®) LS-C76832 em cada poço, com Phosphate Buffer Saline (PBS - pH 7,4, 

Sigma®) em uma concentração de 1:500 e incubado overnight em uma temperatura de 

17 ̊C. Posteriormente, foi realizada a lavagem da placa, que consiste em lavar 3 vezes 

adicionando 300 µL de Wash Buffer (WB) (PBS com 0,05% de Tween-20 - Sigma®). 

Foi pipetado em cada poço 300 µL de reagente de bloqueio (BB) composto por 1% de 

soro de albumina bovina (BSA) (AMARESCO® -0332-25g), incubado por 1 hora em 

temperatura ambiente e, em seguida foi feita a lavagem da placa.  

O procedimento de detecção de VTG nas amostras teve início pipetando-se 100 

µL de amostra nos poços, sendo a diluição de 1:500 com BB, seguido pela incubação de 

2 horas. Após este procedimento, foi adicionado o anticorpo secundário em um volume 

de 100 µL em uma diluição de 1:1000, diluído em BB com uma incubação de 2 horas. 

Posteriormente foi realizada uma lavagem na placa e adicionado 100 µL de 

estreptavidina (R&D Systems® -DY998) na diluição de 1:200, e a placa foi incubada por 

20 minutos no escuro com posterior lavagem da mesma. A revelação foi realizada com 

a adição 100 µL de TBM (Thermo Fisher® -002023) e incubada por 20 minutos sem luz. 

Para parar a reação foi adicionado 50 µL de STOP SOLUTION (Thermo Fisher® -

N600). A leitura foi feita em um comprimento de onde de 450nm em uma leitora de 

microplaca (Molecular Devices). 

 

3.7- Quantificação da Expressão Gênica por meio de RT-qPCR  

A expressão gênica hepática da vitelogenina (VTG) e do receptor de estradiol 

(ER) do fígado foram quantificadas pelo método de RT-qPCR. O RNA total foi isolado 

por meio do RNeasy® mini total RNA isolation kit (Qiagen®) de acordo com o 

protocolo do fabricante. A integridade das bandas 18s e 28s foi avaliada com o RNA 

6000 nano kit (Agilent Technologies®) e posteriormente tratados com DNase usando o 

turbo DNA-free (Life Technologies®). Um micrograma de RNA foi usado como padrão 

para a conversão em cDNA por meio da transcriptase reversa utilizando o QuantiTect 

Reverse Transcription Kit (Qiagen®). 
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O PCR foi utilizado para obter a sequência consenso para os primers de VTG e 

ER encontrados por meio de regiões conservadas de Astyanax mexicanus e espécies de 

Cypriniformes, sendo os seguintes primers obtidos: VTG-FI 

(ATGAGAGCTGTWGTGCTTGCC), VTG-RI (GGTGACCAGCATTGCCC), ER-F1 

(GCAGTGCCACYGACAGG), ER-R1 (TTACAGGGCCTCGAAAGAGA). O 

protocolo de amplificação de cada reação foi de 2,5 μL de Ecotaq Buffer (10X) com Mg 

(Lucigen®), 18,3 μL de água, 1 μL de Solução Mix de desoxinucleotídeo (dNTP) com 

10 nM para cada dNTP (BioLabs®), 1 μL de cada primer e 0,2 μL de Ecotaq DNA 

Polimerase 100U para 5 U/uL (LUCIGEN) com a programação do termociclador de 

90°C (60 s) seguido de 40 ciclo de 95°C (10s), 60°C (0.30s), 72°C (60 s) e 72°C (5 

min). Os produtos de PCR passaram por uma eletroforese com gel de agarose a 1%. O 

primer para o gene 18s (housekeeping usado como normalizador) foi desenhado por 

meio da sua sequência já publicada para A. fasciatus BMC (LBP13344 52793). 

Os primers analisados para RT-qPCR foram VTG-F 

(GCCTCTGCGTTGTTGATCTT) e VTG-R (AAACTCTGACCCTGCTGGAA), ER-F 

(CAGGACATGTACACTGCAGC) ER-R (GGTTGGTTGCTGGACACA) e 18S-F 

(CCCTATCAGCTGTCGATGGT) 18S-R (TTACAGGGCCTCGAAAGAGA). Os 

genes foram quantificados através do Stratagene MX3000P real time PCR system onde 

cada reação continha 2 μL de amostra (diluição 1:10), 12,5 μL de Power SYBER Green 

PCR Master Mix, 8,5 μL de água e 1μL dos primers. A programação do termociclador 

foi 95°C (15 min) seguido de 40 ciclos 95°C (10s), 60°C (0.30s), 72°C (60 s), e 95°C 

(60 s), 55°C (0:30s), 95°C (0:30s ) com 1 ciclo. 

A curva padrão, construída pelos produtos de PCR de interesse, mostrou uma 

relação linear entre os valores de Ct (limiar do ciclo) e a concentração dos produtos de 

PCR com os seguintes valores para o coeficiente de correlação médio (R
2
): 0.994, 0.993 

e 1.00 de VTG, ER e 18S, respectivamente. A eficiência do PCR foi calculada com 

111,9%, 99,8% e 95,5% para VTG, ER e 18S, respectivamente.  

As análises de Western blot, VTG plasmática e expressão gênica por RT-qPCR 

foram realizadas no Aquatic and Terrestrial Ecotoxicology and Risk Assessment 

Laboratory, no Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization 

(CSIRO), Adelaide, Austrália, sob coordenação da Dra. Anupama Kumar. 
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Baseado nas diferentes fases de desenvolvimento do oócito obtido na histologia 

e o critério adotado por Dias et al. (1998) e Honji et al. (2006), foi estabelecida uma 

classificação do estádio de maturação do ovário do lambari. A frequência, 

predominância e ausência de cada fase dos oócitos (oócito perinuclelar, oócito cortical 

alveolar, oócito vitelogênico, oócito atrésico e folículo pós ovulatório) foram levadas 

em consideração para a elaboração desta classificação (Gomes et al., 2016). 

 

3.10- Cálculo da Fecundidade Absoluta e Relativa  

A fecundidade ou fecundidade absoluta corresponde ao número de oócitos 

liberados por uma fêmea em cada desova (Vazzoler, 1996), sendo o cálculo realizado 

apenas para as fêmeas maduras. Para cada indivíduo, em torno de um terço da gônada 

foi pesada e fixada em uma solução de Gilson durante duas semanas para a dissociação 

dos oocisto. Posteriormente, os oocisto foram transferidos para etanol 70% e, para a 

realização dos cálculos, o volume de etanol 70% foi acertado para 1 L e coletados 2,5 

ml de oócitos, por meio de uma pipeta Stempel, para serem contados por meio de  

microscópio e do programa Leica DM100 (light microscope, Leica DFC295 

photographic camera and image capture Leica Application Suite Professional, LASV 

3.6) utilizando-se de três sub-amostras para de cada indivíduo. Para cada indivíduo, a 

fecundidade absoluta foi calculada contando o número de oócitos, que para a 

fecundidade relativa os oocistos foram divididas pela massa total dos ovários 

(fecundidade relativa). Os oocistos acima de 500 μm foram considerados como 

pertencentes ao lote vitelogênico e abaixo deste diâmetro, como lote residual. 

3.11- Weight- of-Evidence (WoE) 

A abordagem utilizada para avaliar se os compostos presentes na água podem ter 

um alto risco no desempenho reprodutivo dos animais do reservatório Billings 

utilizados neste trabalho é denominada Weight- of- Evidence (WoE). Este método foi 

inicialmente desenvolvido para a avaliação de sedimento (Burton et al., 2002). Para a 

realização desta análise é necessário definir os elementos essenciais que possibilitam a 

elaboração de conclusões mais acuradas em relação à existência ou não de algum 

prejuízo devido à contaminação do sedimento e, quais estressores e espécimes 

biológicos (ou respostas ecológicas) são as mais problemáticas (Burton et al., 2002). 
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Mesmo esta análise sendo proposta para sedimento, a United States Environmental 

Protection Agency (USEPA) desenvolveu um critério de qualidade da água para dados 

de campo e laboratório utilizando o WoE (Cormier et al., 2008), o que nos auxilia na 

elaboração de uma melhor conclusão sobre o risco que os compostos presentes na água 

poderiam causar na vitelogênese do lambari. 

Para o melhor entendimento dos resultados, as variáveis analisadas foram 

divididas em dois conjuntos: metais (cádmio, chumbo, cromo, mercúrio, níquel e zinco 

total) e compostos orgânicos (clorofila-a, coliformes focais, fósforo solúvel, nitrato e 

nitrito). Primeiramente, foi calculado o coeficiente de risco para todas as variáveis 

individualmente, que consiste na razão dos valores de referência para os compostos 

químicos obtidos da resolução CONAMA/357 (CETESB, 2013), pelos valores dos 

mesmos compostos observados no presente trabalho, em cada reservatório. Após este 

cálculo, foi realizada a soma de todas as variáveis correspondentes ao seu conjunto de 

compostos e posteriormente, o valor foi dividido pelo número de variáveis presentes 

em cada grupo (metais n= 6, compostos orgânicos n= 5), chegando assim ao valor do 

coeficiente de risco. Os valores de coeficiente de risco observados entre 0-1 foram 

considerados de risco baixo; entre 1-2 de risco médio e acima de 2 como risco alto. 

A partir de algumas variáveis obtidas no trabalho, foram estabelecidas 4 linhas 

de evidência: (1) Química: corresponde às análises de metais; (2) Fisiológica: 

concentração de VTG e estradiol plasmático; (3) Desregulador endócrino: expressão de 

VTG em machos; (4) Histologia e fecundidade. Estas linhas de evidência correspondem 

ao suporte para o estabelecimento da classificação e caracterização do risco que os 

compostos químicos poderiam acarretar nos animais, utilizando a lógica de WoE 

(Burton et al., 2002; Chapman et al., 2002). Uma visão geral dos parâmetros que serão 

aplicados, assim como a conclusão geral de acordo com as análises dos parâmetros está 

exemplificada na tabela 1.  
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Tabela 1: Esquema de classificação original da caracterização WoE utilizando 4 parâmetros (Químico, 
Fisiológico, Desreguladores Endócrinos, Histologia e Fecundidade) e uma conclusão (Geral) referente às 
análises observadas para os parâmetros. 

  ++ + - 

Químico 

Uma ou mais análises 
estão acima do TEC; 

Concentrações de 
Pesticidas estão altas 

Uma ou mais análises 
estão acima do PEC 

Medidas analisadas que 
não excedem as diretrizes 

Fisiológico 

 

Alterações à condição 
fisiológica (relativamente 

ao controle) 

 

Alterações à condição 
fisiológica (relativamente 

ao controle) 

 

Sem alterações à 
condição fisiológica 

(relativamente ao 
controle) 

 

Desreguladores 
Endócrinos 

Expressão da VTG em 
machos 

Expressão da VTG em 
machos 

Sem expressão da VTG 
em machos 

Histologia e Fecundidade Disfunção na Reprodução Disfunção na Reprodução 
Sem disfunção na 

Reprodução 

Geral 
Efeitos adversos 

significativos previstos 
devido à: 

Potenciais efeitos 
adversos significativos 

previstos devido à: 

Sem efeitos adversos 
significativos previstos 

devido à: 

 

química elevada química elevada  redução de variáveis 
toxicológicas 

 

duas ou mais mudanças 
no biomarcador do 

lambari 

uma ou mais alterações 
no biomarcador do 

lambari 

nenhuma mudança no 
biomarcador do lambari 

 

significativas / potencial 
de desregulação 

endócrina em pelo menos 
uma espécie 

significativas / potencial 
de desregulação 

endócrina em pelo menos 
uma espécie 

sinais insignificantes de 
desregulação endócrina 

TEC: Concentração de Efeito Limiar – abaixo dos efeitos prejudiciais são improváveis de serem observadas; PEC: 
Concentração de Efeito Provável – acima dos efeitos prejudiciais são prováveis de serem observados; VTG: 
Vitelogenina, ++ Simboliza alto risco para a espécie; + Simboliza um risco à espécie; - Sem risco à espécie.   

 

3.12 - Análise Estatística 

Todos os parâmetros analisados foram submetidos ao teste de Análise de 

Variância two-way (ANOVA) para verificar a existência de diferenças estatísticas, 

tendo como fatores os grupos experimentais e as estações do ano. As análises foram 

conduzidas utilizando-se o software Sigma Stat para Windows (Jandel Corporation®) e 

o nível de significância utilizado foi de P<0,05. 
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4- Resultados 

 

4.1- Análises de Água e Sedimento  

4.1.1 – Variáveis químicas, físicas e biológicas da água e sedimento 

No reservatório de Ponte Nova, a concentração de cromo e mercúrio total 

analisada nas amostras de água apresentou-se mais elevada que os valores de referência 

da resolução CONAMA/357 durante a estação de inverno do segundo ano (Tabela 2). 

Outro resultado a ser considerado foi a concentração de fósforo total e solúvel que 

apresentou valores mais elevados no verão do primeiro e segundo ano. Já no 

reservatório Billings (Tabela 3), as concentrações dos compostos orgânicos, tais como 

clorofila-a e fósforo total apresentaram-se mais elevados em todas as estações do ano 

em relação aos valores máximos estabelecidos pela resolução CONAMA/357, assim 

como os valores de coliformes fecais e fósforo solúvel nas estações de inverno e verão, 

chumbo e cobre total no outono do primeiro ano, mercúrio e níquel no inverno do 

mesmo ano e na primavera do primeiro ano, o mercúrio total. Por fim o pH  no verão do 

primeiro ano mostrou-se básico. Os dados da concentração de organoclorados e 

organofosforados não apresentaram nenhum composto acima do estipulado pela 

resolução CONAMA/357, durante a realização deste estudo em ambos os reservatórios, 

com exceção do Coumafos (Assuntol) e o Diazinon na estação de outubro do primeiro 

ano (Tabelas 4 e 5). 
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Tabela 2: Variáveis físicas, químicas e biológicas da água analisadas ao longo de dois anos no Reservatório Ponte Nova. 

Variável     CONAMA 
                                           2012                                                2013                    2014 

Verão Outono Inverno Primavera Inverno  Primavera Verão 
Temperatura (ºC) -- 21,5 18,8 16,3 23,3 18,3 21,74 22,5 
Oxigênio dissolvido (mg/L) > 5.0 6,8 8,0 7,7 5,8 7,85 6,49 5,96 
pH 6.0-9.0 6,8 6,9 6,7 6,8 6,72 6,74 7,02 
Carbono orgânico total (mg/L) -- 5,3 -- 16,0 3,4 3,4 4,4 3,5 
Carbono orgânico dissolvido (mg/L) -- 4,3 -- 2,6 3,3 3,3 3,8 3,3 
Clorofila-a(ug/L) 10 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 
Coliformes fecais (NMP/1000mL) (e) 1000 1,20x10e2 <1,1 <1,8 <1,8 3,5 <0,1 <18 
Fósforo solúvel (mg/L) 0.01 0,12* <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 0,37* 
Fósforo total (mg/L) 0.02 0,76* -- <0,01 <0,01 0,02 0,11 0,38* 
Nitrogênio nitrato (mg/L) 10.0 <0,1 <0,03 <0,03 0,16* <0,1 0,78 <0,03 
Nitrogênio nitrito (mg/L) 1.0 <0,01 <0,005 <0,005 <0,01 <0,01 <0,005 <0,005 
Cádmio total (mg/L) 0.001 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,05 <0,005 <0,005 
Chumbo total (mg/L) 0.01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 
Cobre total (mg/L) 0.009 <0,005 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,005 <0,005 
Cromo total (mg/L) 0.05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,16* <0,01 <0,01 
Mercúrio total (mg/L) 0.0002 <0,0002 <0,0002 <0.0002 <0,0002 0,55* 0,0005 <0,0002 
Níquel total (mg/L) 0.025 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 <0,01 <0.01 
Zinco total (mg/L) 0.18 0,03 0,02 <0,02 0,04 <0,2 <0.02 0,034 

*Valores acima do limite estabelecido pela resolução CONAMA/357. ˂ Valores com sinal estão abaixo dos limites 
de detecção do método de análise. 
 
 

Tabela 3: Variáveis físicas, químicas e biológicas analisadas ao longo de dois anos no Reservatório Billings. 

Variável     CONAMA 
                           2012                                                                2013                 2014 
  Verão          Outono         Inverno       Primavera             Inverno       Primavera       Verão      

Temperatura (ºC) -- 24,0 18,8 16,3 23,3 17,21 19,55 22,5 
Oxigênio dissolvido (mg/L) > 5.0 7,5 8,0 7,7 5,8 8,2 6,08 5,96 
pH 6.0-9.0 9,0 6,9 6,7 6,8 7,86 7,78 7,02 
Carbono orgânico total (mg/L) -- 4,8 -- 16,0 3,4 4,4 4,2 3,5 
Carbono orgânico dissolvido (mg/L) -- 4,4 -- 2,6 3,3 4,0 4,2 3,3 
Clorofila-a(ug/L) 10 25,6* 28,7 17,5* 34,4 10,2* 32,0 <10,0 
Coliformes fecais (NMP/1000mL) (e) 1000 20x10e1 20x10e1 20x10e1 20x10e1 16x10e3* <1,1 20x10e1
Fósforo solúvel (mg/L) 0.01 0,48* 0,1* <0,05 0,15* 0,07* <0,05 0,37* 
Fósforo total (mg/L) 0.02 0,12* -- <0,01 0,17* 0,08* 0,06 0,38* 
Nitrogênio nitrato (mg/L) 10.0 <0,1 0,07 0,24* 0,17* 0,19 0,78 <0,03 
Nitrogênio nitrito (mg/L) 1.0 0,2 0,24 <0,005 0,17 <0,01 0,12 <0,005
Cádmio total (mg/L) 0.001 <0,005 <0,005 <0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Chumbo total (mg/L) 0.01 <0,01 0,06* <0,1 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 
Cobre total (mg/L) 0.009 <0,005   0,01* <0,1 <0,01 <0,005 <0,005 <0,005
Cromo total (mg/L) 0.05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Mercúrio total (mg/L) 0.0002 <00002 <0,0002 0,27* 0,002* <0,005 0,0002 <0,0002

Níquel total (mg/L) 0.025 <0,01 <0,01 0,11* <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Zinco total (mg/L) 0.18 0,03 0,02        0,2*         0,04      <0,2       <0,02 0,041 

*Valores acima do limite estabelecido pela resolução CONAMA/357. ˂ Valores com sinal estão abaixo dos limites de 
detecção do método de análise. 
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Tabela 4: Análise da concentração de organoclorados e organofosforados das amostras de água coletadas nos 
reservatórios de Ponte Nova ao longo do trabalho. 

Variável CONAMA           2012          2013 2014 
               Verão            Outono           Inverno           Primavera       Inverno        Primavera           Verão

Organoclorados     

Alacloro 20.0 <0,005 <0,005 <0,005 <0,05 <0,005 <0,005 <0,005 

Aldrin 0.005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Clodarno (alfa) 0.04 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Clordano (gama) 0.04 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

DDD (o,p’) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

DDD (p,p’) 0.02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

DDE (o,p’) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

DDE (p,p’) 0.02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

DDT (o,p’) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

DDT (p,p’) 0.02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Dieldrin 0.005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex 0.01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Endosulfan I 0.056 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Endosulfan II 0.056 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Endosulfan sulfato 0.056 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Endrin 0.004 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Endrin Aldeído 0.004 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Endrin Cetona 0.004 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Heptacloro 0.01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Heptacloro hepóxio 0.01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Hexaclorobenzeno 0.0065 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Hexaclorociclohexano (alfa) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Hexaclorociclohexano (beta) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Hexaclorociclohexano (delta) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Hexaclorociclohexano (épsilon) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Hexaclorociclohexano (gama) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Isodrin -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Metolacloro 10.0 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Metoxicloro 0.03 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Oxy-Chlodarne -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Organofosforados         

Clorpirifos -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Clorpirifos Metil -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Coumafos (Asuntol) -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Demeton -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Demeton-O 0.1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Demeton-S 0.1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Diazinon -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Diclorvos (DDVP) -- <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Disulfoton -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Ethion -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Fention -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Folithion (Fenitrotion) -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Guthion 0.005 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Malation 0.1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Metasystox (Demeton-S-metil) -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Metil Paration -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Paration (Paration etil) 0.04 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

˂ Valores com sinal estão abaixo dos limites de detecção do método de análise. 
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Tabela 5: Análise da concentração dos organoclorados e organofosforados das amostras de água coletadas nos 
reservatórios de Billings ao longo do trabalho. 

Variável CONAMA 2012 2013 2014 
                Verão            Outono           Inverno           Primavera       Inverno        Primavera           Verão

Organoclorados     

Alacloro 20.0 <0,005 <0,005 <0,005 <0,05 <0,005 <0,005 <0,005 

Aldrin 0.005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Clodarno (alfa) 0.04 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Clordano (gama) 0.04 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

DDD (o,p’) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

DDD (p,p’) 0.02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

DDE (o,p’) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

DDE (p,p’) 0.02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

DDT (o,p’) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

DDT (p,p’) 0.02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Dieldrin 0.005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex 0.01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Endosulfan I 0.056 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Endosulfan II 0.056 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Endosulfan sulfato 0.056 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Endrin 0.004 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Endrin Aldeído 0.004 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Endrin Cetona 0.004 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Heptacloro 0.01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Heptacloro hepóxio 0.01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Hexaclorobenzeno 0.0065 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Hexaclorociclohexano (alfa) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Hexaclorociclohexano (beta) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Hexaclorociclohexano (delta) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Hexaclorociclohexano (épsilon) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Hexaclorociclohexano (gama) -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Isodrin -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Metolacloro 10.0 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Metoxicloro 0.03 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Oxy-Chlodarne -- <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Organofosforados         

Clorpirifos -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Clorpirifos Metil -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Coumafos (Asuntol) -- <0,1 310* <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Demeton -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Demeton-O 0.1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Demeton-S 0.1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Diazinon -- <0,1 230* <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Diclorvos (DDVP) -- <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Disulfoton -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Ethion -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Fention -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Folithion (Fenitrotion) -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Guthion 0.005 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Malation 0.1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Metasystox (Demeton-S-metil) -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Metil Paration -- <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Paration (Paration etil) 0.04 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

˂ Valores com sinal estão abaixo dos limites de detecção do método de análise. 
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Os resultados das análises de metais no sedimento, nos reservatórios Ponte Nova 

e Billings são apresentados nas tabelas 6 e 7, respectivamente. Na Ponte Nova, foram 

observados valores mais elevados aos regulamentados pela resolução CONAMA/357 

apenas para cromo total no inverno do primeiro ano e para o cádmio e mercúrio totais 

no inverno e primavera, respectivamente do segundo ano. Na Billings, foram 

observados valores mais elevados em quase todas as coletas, com exceção do outono 

do primeiro ano para as concentrações de cádmio, chumbo, cobre, cromo, zinco, no 

inverno e verão do segundo ano. O mercúrio total ficou abaixo ao estabelecido pela 

resolução assim como o cádmio na primavera e verão do segundo ano. 

 

Tabela 6: Quantificação de compostos químicos no sedimento ao longo do trabalho no Reservatório da Ponte Nova. 

Variável 
    

CONAMA 
                                 2012                                                    2013                    2014 
Verão Outono Inverno Primavera Inverno  Primavera Verão 

Cádmio total (mg/Kg) 0,6 0,25 0,25 0,25 1,17 0,86* 0,25 0,25 
Chumbo total (mg/ Kg) 35 0,15 0,5 29,1 29,2 20,3 4,30 3,96 
Cobre total (mg/ Kg) 35,5 0,25 2,5 11,1 9,33 2,5 2,5 2,5 
Cromo total (mg/ Kg) 37,5 0,25 2,5 39,9* 9,40 7,75 2,5 2,5 
Mercúrio total (mg/ Kg) 0,17 0,025 0,025 0,025 0,054 0.05 0,34* 0,025 
Níquel total (mg/ Kg) * 2,5 2,5 0,25 6,19 2,5 2,5 2,5 
Zinco total (mg/ Kg) 123 6,88 11,7 44,5 51,4 8,96 2,5 2,5 

*Valores acima do limite estabelecido pela resolução CONAMA/357. Os resultados abaixo do limite de detecção do método foram 
divididos por 2. 

 

Tabela 7: Quantificação de compostos químicos no sedimento ao longo do trabalho no Reservatório Billings. 

Variável 
    

CONAMA 
                                 2012                                                    2013                    2014 
Verão Outono Inverno Primavera Inverno  Primavera Verão 

Cádmio total (mg/ Kg) 0,6 5,65* 0,25 0,71* 5,13* 10,7*      0,25 0,25 
Chumbo total (mg/ Kg) 35 85,1* 13,4 101* 99,2* 118* 84,2* 90* 
Cobre total (mg/ Kg) 35,5 184* 29,5 271* 184* 224* 184* 173* 
Cromo total (mg/ Kg) 37,5 85,1* 10,7 272* 76,2* 345* 94,5* 130* 
Mercúrio total (mg/ Kg) 0,17 0.93*   0,62* 0,24* 0,69* 0,025 0,25* 0,025 
Níquel total (mg/ Kg) * 90,5 15,6 136 87,6 129 83,4 103 
Zinco total (mg/ Kg) 123 381* 77,5 600* 445* 612* 461* 438* 

*Valores acima do limite estabelecido pela resolução CONAMA/357. O resultados abaixo do limite de detecção do método foram 
divididos por 2. 

 

4.2.1 Coeficiente de risco 

A análise de evidência (Tabelas 8, 9 e 10) mostrou que a água do reservatório 

Billings apresentou-se com um alto coeficiente de risco durante todo o período de 

coletas com exceção do verão e outono do primeiro ano que teve um risco médio e na 

primavera e verão do segundo ano com risco baixo. Já na Ponte Nova foi observado um 

risco elevado em relação à concentração dos metais apenas no inverno do segundo ano. 
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Para os compostos orgânicos, no reservatório Billings, observa-se também um alto 

risco durante todo o período. Ainda para estes compostos, mas no reservatório de Ponte 

Nova, foi observado um alto risco (em relação ao fósforo total) no verão do primeiro e 

segundo ano. 

Tabela 8: Valores dos conjuntos de referência (resolução CONAMA/357) e das variáveis (metais e compostos orgânicos) 

analisadas no estudo.  

                                      PN                                                                                                                             BIL 

Variáveis    CONAMA Ver/12   Inv/12    Pri/12  Out/13    Inv/13      Pri/13    Ver/14    Ver/12        Inv/12         Pri/12         Out/13    Inv/13    Pri/13   Ver/14 
Metais                

Cádmio 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,002 0,005 0,02 0,002 0,002 0,002 0,005 

Chumbo 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,05 0,005 0,005 0,05 0,06 0,05 0,05 0,01 0,005 0,01 

Cobre 0,005 0,0002 0,005 0,005 0,005 0,002 0,0002 0,0002 0,002 0,01 0,05 0,005 0,002 0,002 0,005 

Cromo 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,16 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Mercúrio 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,55 0,00002 0,0001 0,0001 0,0002 0,27 0,002 0,005 0,005 0,0002 

Níquel 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,11 0,005 0,002 0,0002 0,01 

Zinco 0,02 0,03 0,02 0,01 0,04 0,1 0,01 0,034 0,03 0,02 0,2 0,04 0,2 0,02 0,034 

Compostos Orgânicos 

Clorofila-a 
10 5 5 5 5 5 5 5 25,6 28,7 17,5 34,4 10,2 32 36,2 

Cf 
1000 100,2 0,6 0,9 0,9 3,5 0,05 9 200 500 200 200 16000 0,6 100,1 

Fósforo  0,01 
0,12 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,37 0,48 0,1 0,25 0,15 0,07 0,25 0,14 

Nitrato  10 
0,05 0,015 0,015 0,16 0,05 0,78 0,015 0,05 0,07 0,24 0,17 0,19 0,12 0,45 

Nitrito  1 
0,005 0,002 0,002 0,002 0,005 0,002 0,002 0,02 0,24 0,002 0,17 0,005 0,002     0,002 

PN – Ponte Nova; Bil, Billings; Ver/12 – Verão 2012; Out/12 – Outono de 2012; Inv/12 – Inverno de 2012; Pri/2012 – 
Primavera de 2012; Inv/13 – Inverno de 2013; Pri/2013 – Primavera de 2013; Ver/14 – Verão 2014; Cf – coliformes fecais; CR 
– Coeficiente de Risco (total de pontos/número de variáveis).   
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Tabela 9: Razão entre os valores referência da resolução CONAMA/357 e os obtidos no estudo para as variáveis (metais e compostos 
orgânicos) analisadas, valor da somatória dos pontos (total de pontos) e o coeficiente de risco (CR) dos metais e compostos orgânicos. 

  PN                                                                                                                   BIL 

  Variáveis         Ver/12    Out/12    Inv/12   Pri/12       Inv/13       Pri/13     Ver/14 Ver/12    Out/12    Inv/12      Pri/12     Inv/13       Pri/13      Ver/14 

 Metais               

Cádmio 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2 2 20 2 2 2 2 

Chumbo  
0,5 0,5 0,5 0,5 5 0,5 0,5 0,5 6 5 5 1 0,5 1 

Cobre  
0,02 0,56 0,56 0,56 0,22 0,02 0,02 0,56 1,11 5,56 0,56 0,22 0,22 0,22 

Cromo  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mercúrio  
0,5 0,5 0,5 0,5 2750 0,1 0,5 0,5 1 25 10 25 1 1 

Níquel  
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 4,4 0,2 0,08 0,008 0,4 

Zinco   
0,17 0,11 0,06 0,22 0,56 0,06 0,19 0,17 0,11 1,11 0,22 0,11 0,11 0,23 

Total de 
Pontos  

1,59 2,07 2,01 2,18 2756,18 1,08 1,61 3,92 10,62 61,07 17,98 28,41 3,84 4,85 

CR  
0,23 0,30 0,29 0,31 393,74* 0,15 0,23 0,56 1,52* 8,72* 2,57* 4,06* 0,55 0,69 

Compostos 
Orgânicos                             

Clorofila-a 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,56 2,87 1,75 3,44 1,02 3,2 3,62 

Coliformes 
fecais 

0,1002 0,0006 0,0009 0,0009 0,0035 0,00005 0,009 0,2 0,5 0,2 0,2 16 0,0006 0,1001 

Fósforo 
solúvel 

12 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 37 48 10 25 15 7 25 14 

Nitrato 
(mg/L) 

0,005 0,0025 0,0025 0,0025 0,005 0,0025 0,0025 0,02 0,24 0,0025 0,17 0,019 0,0025 0,045 

Nitrito  
0,005 0,0025 0,0025 0,0025 0,005 0,0025 0,0025 0,02 0,24 0,0025 0,17 0,005 0,0025 0,0025 

Total de 
Pontos  

12,61 3,00 3,00 3,00 3,01 3,00 37,51 50,80 13,85 26,95 18,98 24,04 28,20 17,76 

CR  
2,52* 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 7,50* 10,16* 2,77* 5,39* 3,79* 4,80* 5,64* 3,55* 

* Valores que indicam alto grau de risco (valor encontrado acima de 2). PN – Ponte Nova; Bil, Billings; Ver/12 – Verão 2012; Out/12 – 
Outono de 2012; Inv/12 – Inverno de 2012; Pri/2012 – Primavera de 2012; Inv/13 – Inverno de 2013; Pri/2013 – Primavera de 2013; 
Ver/14 – Verão 2014; CR – Coeficiente de Risco (total de pontos/número de variáveis).   

 
 
 

Tabela 10: Abordagem de evidência de peso baseada no coeficiente de risco e os principais compostos que influenciaram no coeficiente alto. 
                                                                                                  PN                                                                              BIL 
  

 

Conj. de 
Variáveis 

Ver/12 Out/12 Inv/12 Pri/12 Inv/13 Pri/13 Ver/14 Ver/12 Out/12 Inv/12 Pri/12 Inv/13 Pri/13 Ver/14 

Metais Baixo Baixo Baixo Baixo Alto  Baixo Baixo Médio  Médio  Alto  Alto  Alto Baixo  Baixo  
Compostos 
Orgânicos Alto Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

Valores encontrados no coeficiente de risco (Tabela 7) entre 0-1 foi classificado como baixo, entre 1-2 médio e acima de 2 alto. PN – Ponte Nova; Bil, 
Billings; Out/12 – Outono de 2012; Inv/12 – Inverno de 2012; Pri/2012 – Primavera de 2012; Ver/13 – Verão 2013; Inv/13 – Inverno de 2013; Pri/2013 – 
Primavera de 2013; Ver/14 – Verão 2014; Com. Org. – Compostos Orgânicos.  
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4.1- Massa e Comprimento corpóreo 

 Os resultados de massa e comprimento corpóreo das fêmeas durante os dois anos 

de coleta são apresentados na tabela 11. Foi observada diferença estatística significativa 

na massa corpórea das fêmeas da Ponte Nova ao longo das estações, com valores mais 

elevados nos animais do outono/2012 e verão/2014 em relação às demais estações do 

ano (P< 0,001). Já no reservatório Billings, não houve variação da massa corpórea ao 

longo das estações (P= 0,262). No entanto, na comparação entre os reservatórios, as 

fêmeas da Billings apresentaram-se com maior massa no inverno e primavera do 

primeiro ano enquanto que no outono do primeiro ano e verão do segundo observou-se 

o contrário (P< 0,001). Com relação ao comprimento total foi observada diferença 

estatística apenas para as fêmeas do reservatório Ponte Nova, no qual os animais no 

verão do segundo ano foram maiores que os coletados no inverno do segundo ano e 

verão, primavera e inverno do primeiro ano (P< 0,001). Além disso, no outono do 

primeiro ano as fêmeas foram maiores que as do inverno, verão e primavera do mesmo 

ano. Por fim, os animais capturados na primavera do primeiro ano são menores que as 

do segundo ano, na mesma estação (P< 0,001). Foi também observada diferença na 

comparação entre os reservatórios, uma vez que as fêmeas coletadas na Billings foram 

maiores na primavera do primeiro ano e as da Ponte Nova tiveram valores superiores no 

outono do primeiro ano e primavera e verão do segundo ano (P< 0,001). Nenhuma 

diferença estatística significativa foi encontrada nos machos (P> 0,05). 
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Tabela 11 – Massa corpórea (g), comprimento total (cm) das fêmeas e machos 

de A. fasciatus nos reservatórios de Ponte Nova e Billings (Média ± EPM).  

MC(g) 
PN 

MC(g) 
Bil 

CT(cm) 
PN 

CT(cm) 
Bil 

Fêmeas     
Ver/12 14,1±0,89b 

 
14,4±0,43 

 
10,3±0,22c 

 
10,1±0,09 

 
Out/12 17,8±0,61a* 13,5±0,59 10,6±0,11ab* 9,7±0,11 

Inv/12 12,8±1,00b 15,0±0,83* 9,9±0,22c 10,3±0,21 
Pri/12 9,7±0,13b 10,2±0,15* 

 
9,7±0,13c 

 
13,7±0,52* 

 
Inv13 13,1±0,36b 13,5±0,60 10,2±0,12c  

 
9,8±0,12 

 
Pri/13 14,4±0,37b 14,0±0,68 

 
10,5±0,16ab*  

 
9,6±0,22 

 
Ver/14 18,3±0,70a* 

 
14,0±0,76 11,0±0,16a* 

 
10,0±0,25 

 
Machos     
Inv13 10,9±0,57 14,7±0,87 9,2±0,12 10,8±0,25 
Pri/13 12,2±0,71 11,1±0,8 10,0±0,12  9,4±0,29 
Ver/14 12,9±0,43 13,8±1,44 10,5±0,16 10,1±0,46 

abcLetras representam diferenças estatísticas entre as fêmeas do mesmo 
reservatório ao longo das estações do ano. *Símbolo representa diferenças 
estatísticas entre as fêmeas dos reservatórios estudados dentro de uma mesma 
estação do ano. *Símbolo representa diferenças estatísticas entre as fêmeas 
nos reservatórios em uma mesma estação; PN – Ponte Nova; Bil, Billings; 
Ver/12 – Verão 2012; Out/12 – Outono de 2012; Inv/12 – Inverno de 2012; 
Pri/2012 – Primavera de 2012; Inv/13 – Inverno de 2013; Pri/2013 – 
Primavera de 2013; Ver/14 – Verão 2014; MC- Massa corpórea; CT. 
Comprimento Total.   

 

 

4.3 Dot blot, Concentração Plasmática de Estradiol, Absorbância 

da VTG e Expressão Gênica de VTG e ER 

 

4.3.1 Análises de Dot blot 

Não foi possível observar uma ligação entre os anticorpos primários testados e a 

molécula de VTG de A. fasciatus nas análises de Dot blot (Figs. 11-13), já que as 

amostras de fêmeas vitelogênicas do lambari utilizadas e as amostras de controle 

negativo (omissão) não apresentaram coloração. Adicionalmente, ocorreu uma imuno-

marcação positiva para o plasma de C. dimerus (controle positivo de Dot blot). Dentre 

os dados destaca-se a presença de coloração nos machos do reservatório Billings 

utilizando anticorpo de perca, no entanto não houve marcação no controle positivo. Isso 

demonstra que a marcação não é de VTG.  
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4.3.2 Concentração Plasmática de Estradiol  

A concentração de estradiol plasmático não se alterou nas fêmeas (Fig.14), tanto 

na comparação dos animais ao longo das estações na Ponte Nova (P= 0,173) e Billings 

(P= 0,357), quanto na comparação dos animais entre os reservatórios (P= 0,134). No 

entanto, é imprescindível destacar o alto valor encontrado para esse hormônio na 

primavera do segundo ano nas fêmeas da Billings. Neste mesmo período, os machos 

(Fig. 15) do reservatório Billings apresentaram uma maior concentração de estradiol 

plasmático quando comparados ao longo das estações (P< 0,001) e em relação aos 

animais da Ponte Nova (P< 0,001). 

 

Figura 14: Concentração plasmática de estradiol (Média ± EPM) em fêmeas de A. 
fasciatus nos reservatórios de Ponte Nova e Billings coletadas ao longo das estações do 
ano. PN – Ponte Nova; Bil, Billings; Out/12 – Outono de 2012; Inv/12 – Inverno de 2012; 
Pri/2012 – Primavera de 2012; Ver/13 – Verão 2013; Inv/13 – Inverno de 2013; Pri/2013 
– Primavera de 2013; Ver/14 – Verão 2014. 
 

 

Figura 15 Concentração plasmática de estradiol (Média ± EPM) dos machos de A. 
fasciatus dos reservatórios de Ponte Nova e Billings coletados ao longo das estações do 
ano. *Símbolo representa diferenças estatísticas entre os machos dos reservatórios 
estudados dentro de uma estação do ano. abLetras representam diferenças estatísticas para os 
machos coletados no mesmo reservatório ao longo das estações. PN – Ponte Nova; Bil, 
Billings; Out/12 – Outono de 2012; Inv/12 – Inverno de 2012; Pri/2012 – Primavera de 
2012; Ver/13 – Verão 2013; Inv/13 – Inverno de 2013; Pri/2013 – Primavera de 2013; 
Ver/14 – Verão 2014.  
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4.3.4 Expressão Gênica da VTG e ER 

Devido aos diversos testes realizados durante o processo de análise da expressão 

gênica e à quantidade limitada de fígado, são apresentados os resultados das análises de 

expressão do RNAm de VTG e ER das fêmeas de acordo com as seguintes estações: 

outono e inverno de 2012; primavera de 2012 (correspondentes ao primeiro ano), 

inverno de 2013, primavera de 2013 e verão de 2014 (correspondendo ao segundo ano). 

Para os machos, como dito anteriormente, só estão sendo apresentados os resultados 

referentes ao segundo ano. A tabela 12 apresenta os resultados de VTG e ER de fêmeas 

e machos em ambos os ambientes. Os resultados de expressão de RNAm da VTG 

mostraram que houve uma significativa elevação durante o verão de 2014 nas fêmeas do 

reservatório Billings em relação às demais estações e comparando-se com os animais da 

Ponte Nova (P< 0,001), contudo essa diferença não ocorreu na expressão de ER. Nos 

machos também não houve diferença estatística na expressão de VTG (P= 0,258) e ER 

(P= 0,933), contudo é importante ressaltar que alguns animais do reservatório Billings 

apresentaram uma expressão de VTG muito elevada no inverno, que não foi 

significativa devido a grande variabilidade individual. 
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Tabela 12: Expressão gênica (relativa ao controle) hepática da vitelogenina (VTG) e do receptor de 

estradiol (ER) de fêmeas e machos de Astyanax fasciatus coletados nos reservatórios de Ponte Nova e 

Billings ao longo das estações do ano. (Média ± EPM).  

 n n VTG VTG ER ER 

 PN Bil PN Bil PN Bil 

Fêmeas       

Out/Inv12 4 4 1,4±0.45 0,6±0,36b 1,1±0,29 0,8±0,32

Pri/12 2 6 1±0,10 0,7±0,17b 1,0±0,17 0,2±0,05

Inv/13 6 4 1,3±0,36 1,0±0,35b 1,5±0,54 1,3±0,28

Pri/13 5 6 3,0±1,98 0,5±0,30b 1,9±0,88 0,04±0,01

Ver/14 5 7 1,2±0,75 255,9±96,48a* 1,2±0,33 1,4±0.32

Machos       

Inv/13 4 4 6,0±5,64 911,6±706,2 1,1±0,24 1,4±0,37

Pri/13 5 4 6,2±5,30 5,4±2,61 1,2±0,30 0,7±0,40

Ver/14 6 3 1,5±1,41 0,7±0,30 1,4±0,50 3,2±0,60

ab Letras referem-se a diferenças estatísticas encontradas entre os grupos analisados ao longo das estações 
do ano. * Símbolo refere-se às diferenças estatísticas entre os animais de diferentes reservatórios em uma 
estação. Out/Inv12 - Coletas realizadas nas estações de outono e inverno de 2012, sendo estas consideradas 
como um mesmo período; Out/Inv/12 – Outono e Inverno de 2012; Pri/2012 – Primavera de 2012; Ver/13 – 
Verão 2013; Inv/13 – Inverno de 2013; Pri/2013 – Primavera de 2013; Ver/14 – Verão 2014. . n - Números 
de animais analisados em cada estação. 

 

 

4.4 IGS e IHS 

Os valores de IGS nas fêmeas coletadas na Ponte Nova foram mais elevados na 

primavera do primeiro ano em relação ao outono e inverno do primeiro ano, assim como 

verão e inverno do segundo ano. Estes valores também foram mais elevados, ainda na 

Ponte Nova, no verão do primeiro ano quando comparados ao outono e inverno do 

primeiro ano e inverno do segundo ano (P < 0,001). Não houve diferença estatística 

para as fêmeas no reservatório Billings ao longo das estações (P= 0,115). Na 

comparação entre os ambientes foram observados valores mais elevados de IGS nas 

fêmeas da Billings no inverno do primeiro e segundo ano, assim como no verão do 

segundo ano (P< 0,001). Nenhuma diferença estatística significativa foi observada para 

os valores de IHS entre os ambientes e ao longo das estações (P= 0,397). Os valores são 

apresentados na tabela 13.  
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Tabela 13: Índices gonadossomático (IGS, %) e hepatossomático (IHS, %) das fêmeas de A. fasciatus 

coletadas nos reservatórios de Ponte Nova e Billings ao longo das estações do ano (Média ± EPM).  

IGS (%) 
PN 

IGS (%) 
Bil 

IHS (%) 
PN 

IHS (%) 
Bil 

Ver/12 11,0±0,89ab 
 

11,1±0,85 
 

1,2±0,24 
 

0,7±0,04 
 

Out/12 6,9±0,53c 8,8±0,66 1,1±0,05 1,1±0,14 

Inv/12 6,1±0,63c 10,3±0,21* 1,7±0,58 10,7±0,85 

Pri/12 13,3±0,82a 
 

10,7±0,91 
 

1,0±0,14 
 

0,7±0,05 
 

Inv/13 6,4±0,63c 9,5±0,96* 
 

1,3±0,22 
 

1,0±0,10 
 

Pri/13 11,3±0,70ab 
 

9,4±1,19 
 

0,9±0,11 0,9±0,16 

Ver/14 7,6±0,93b 
 

11,7±2,69* 
 

0,9±0,14 
 

0,8±0,07 
 

abcLetras representam diferenças estatísticas entre fêmeas viventes no mesmo 
reservatório ao longo do tempo. *Símbolo representa diferenças estatísticas entre as 
fêmeas dos reservatórios estudados dentro de uma estação do ano. PN – Ponte Nova; 
Bil, Billings; Out/12 – Outono de 2012; Inv/12 – Inverno de 2012; Pri/2012 – Primavera 
de 2012; Ver/13 – Verão 2013; Inv/13 – Inverno de 2013; Pri/2013 – Primavera de 
2013; Ver/14 – Verão 2014;.   

 

 

4.5 Análise histológica dos ovários, Fecundidade Absoluta e 

Relativa 

 

4.5.1 Histologia do Ovário  

Do ponto de vista macroscópico, não foi observada variação morfológica dos 

ovários ao longo do período de coleta, assim como nas análises histológicas, nas quais 

se evidenciaram o predomínio de oócitos vitelogênicos em todas as estações do ano, 

tanto para as fêmeas da Ponte Nova quanto da Billings (Figs. 18 e 19, respectivamente), 

permitindo classificar as fêmeas de A. fasciatus em estádio de maturação avançada ao 

longo das estações do ano em ambos os reservatórios.  
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foi de oócitos vitelogênicos, seguido com oócitos perinucleolares frequentes e a 

presença de oócitos cortical alveolares. Foram observados apenas oócitos atrésicos nas 

primaveras do primeiro e segundo ano das fêmeas da Ponte Nova e no verão do 

primeiro ano nos animais da Billings (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Classificação do estádio de maturação dos ovários baseado na fase do 
desenvolvimento dos oócitos das fêmeas de A. fasciatus coletadas nos reservatórios de Ponte 
Nova e Billings ao longo dos dois anos. 

                                                PN                                                  Bil Maturation 
Stage                            PNO    COA  VO      AO     POF     PNO    COA  VO      AO     POF      

Fêmeas 
Ver/12 ++ + +++ --- --- ++ + +++ --- + Maduro 

Out/12 ++ + +++ --- --- ++ + +++ --- --- Maduro 

Inv/12 ++ + +++ --- --- ++ + +++ --- --- Maduro 

Pri/12 ++ + +++ + --- ++ + +++ --- --- Maduro 

Inv13 ++ + +++ --- --- ++ + +++ --- --- Maduro 

Pri/13 ++ + +++ + --- ++ + +++ --- --- Maduro 

OPN: Oócito perinucleolar; OCA: Oócito cortical alveolar; VO: Oócito vitelogênico; AO: Oócito 
atrésico; PF: Folículo pós-ovulatório. + presente; ++ frequente; +++ predominante; --- ausente. 

    
 

4.5.1 Fecundidade Absoluta e Relativa  

Os valores de fecundidade absoluta e relativa, lotes vitelogênicos e residuais são 

apresentados na tabela 15. As fêmeas coletadas na Billings, na primavera do segundo 

ano apresentaram maior FA em relação às demais estações, com exceção do inverno do 

segundo ano (P= 0,030). Na Ponte Nova não foram encontradas diferenças na FA ao 

longo das estações (P=0,379). Comparando-se os ambientes, as fêmeas da Billings 

exibiram valores de FA maiores durante a primavera e o inverno do segundo ano do que 

as fêmeas coletadas no reservatório de Ponte Nova nas mesmas estações (P= 0,050 para 

ambas as diferenças). A FR apresentou as mesmas diferenças da FA tanto para as 

fêmeas da Billings ao longo das estações (P= 0,010), quanto na comparação dos animais 

entre os ambientes (P= 0,050 para ambas as diferenças). A porcentagem de oócitos em 

diâmetros do lote residual (DR) não apresentou diferenças nem entre os ambientes 

(P=0,963) nem ao longo do tempo no reservatório Billings (P= 0,235) e Ponte Nova (P= 

>0,05). O mesmo ocorreu para o DV, com os valores de P= 0,388 na comparação dos 

animais dos diferentes reservatórios; P= 0,060 para as fêmeas da Ponte Nova e P= 0,563 

para as fêmeas da Billings. 
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Tabela 15: Fecundidade absoluta (FA), fecundidade relativa (FR), porcentagem de oócitos do lote residual (DR) e vitelogênicos (DV) 
das fêmeas de A. fasciatus coletadas nos reservatórios de Ponte Nova (PN) e Billings (Bil) ao longo das estações do ano (Média ± 
EPM).  

 FA FA FR FR DR DR DV DV 
 PN Bil PN Bil PN BIL PN Bil 

Fêmeas         

Ver/12 8056,5±1113,74 12988,9±2189,30b 4272,9±294,84 6098,1±893,91b 79,2±2,41 79,2,±5,11 20,7±2,85 22,1±5,74 

Out/12 8289,4±1395,6 11153,6±1890,45b 4601,2±456,30 9094,8±3472,03b 83,1±7,28 83,1±13,23 12,3±1,80 12,0±3,23 

Inv/12 1443,6±375,30 3097,2±780,47b 2330,2±473,07 2269,7±402,04b 89,4±6,09 89,4±1,20 9,0±0,41 8,8±2,00 

Pri/12 7542,0±1391,11 4867,8±1073,99b 3798,2±505,03 3104,0±431,78b 77,1±9,30 77,1±3,23 23,0±5,75 11,0±3,23 

Inv13 2823,5±1731,59 25385,7±8226,28ab* 3678,6±910,86 18043,3±7818,92ab* 84,6±3,77 83,7±2,66 17,2±4,81 16,0±2,25 

Pri/13 6630,9±1731,59 61322,3±16873,90a* 3762,2±287,11 43322,8±10176,49a* 81,2±2,43 77,4±4,41 19,5±2,26 22,7±4,47 

Ver/14 5347,2±966,86 1972±787,48b 3847,8±910,86 1166,9±393,81b 85,6±1,13 83,8±8,10 14,9±1,01 16,2±8,10 
abcLetras representam diferenças estatísticas entre fêmeas no mesmo reservatório ao longo das estações do ano. *Símbolo representa diferença
estatísticas entre as fêmeas dos reservatórios estudados dentro de uma mesma estação do ano. PN – Ponte Nova; Bil, Billings; Out/12 – Outono d
2012; Inv/12 – Inverno de 2012; Pri/2012 – Primavera de 2012; Ver/13 – Verão 2013; Inv/13 – Inverno de 2013; Pri/2013 – Primavera de 2013
Ver/14 – Verão 2014; FA – Fecundidade Absoluta, FR – Fecundidade Relativa, DR – porcentagem de oócitos com diâmetro residual, DV 
porcentagem de oócitos com diâmetro vitelogênico.  
 

 

Foi possível identificar dois picos de distribuição da frequência do diâmetro 

oocitário ao longo dos dois anos de coleta em ambos os ambientes, sendo um pico 

maior (maior porcentagem) correspondente ao lote residual e um pico menor, 

correspondente ao lote vitelogênico (Figs. 21 e 22). A frequência de distribuição do 

diâmetro, principalmente nos lotes vitelogênicos, variou ao longo do ano, como pode 

ser ilustrado nas figuras 21 e 22. 
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Tabela 16: Caracterização do WoE de acordo com os dados analisados no presente estudo. 

  Ponte Nova Billings 

Químicos presentes Metais  - ++  

Variáveis Fisiológicas 

 
Estradiol 

VTG 
 

- 
- 

+ (Primavera/2013- 
valor médio 

elevado) 
- 

Desregulação 
endócrina 

Expressão da VTG em 
machos 

- 
+ (alta 

variabilidade 
individual 

Disfunção na Reprodução - - 

Geral 
Efeitos adversos 

significativos previstos 
devido à: 

Sem efeitos adversos 
significativos  

Possível efeito 
devido à: 

 

química elevada  Elevados valores 
de metais na 

água; 

 

duas ou mais mudanças 
no biomarcador  

 Mudança no 
estradiol 

plasmático 

 

 
significativa / potencial 

de desregulação 
endócrina em pelo menos 

uma espécie 

  
Alteração da 
expressão do 

receptor estradiol 
em fêmeas e 

elevados valores 
para machos  

Concentração de Efeito Provável – acima dos efeitos prejudiciais são prováveis de serem observados; VTG: 
Vitelogenina; ++ Simboliza alto risco para a espécie; + Simboliza um risco à espécie; - Sem risco à espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

5- Discussão 

Os resultados de trabalhos realizados em ambiente natural devem ser 

cautelosamente interpretados, sendo necessário avaliar muitos fatores. Deste ponto de 

vista, os dados observados devem levar em consideração o que foi proposto por Elliott 

(2003), que menciona que antes de elaborar um modelo conceitual da relação do 

contaminante com o ambiente e fatores da história de vida dos animais, é necessário 

observar que o tipo de resposta de um organismo, frente a um poluente, dependerá do 

tipo de contaminante e sua ação singular ou combinada a outros. Além disso, este 

modelo irá depender também de outros fatores, tais como a temperatura, a salinidade e a 

concentração de oxigênio dissolvido. Finalmente, dependerá do estágio de 

desenvolvimento e saúde dos organismos quando estes estão contato com o(s) 

poluente(s). 

Como mencionado, os represamentos das áreas utilizadas neste estudo foram 

realizados pelo menos há 40 anos. A represa Billings foi represada em 1927 para 

estabelecer o nível de água do Rio das Pedras e assegurar um fluxo contínuo de água 

para as plantações nas cidades próximas (Mariani et al., 2006). Já o reservatório de 

Ponte Nova foi construído em 1972, com o objetivo de controlar as enchentes e 

possibilitar condições de navegabilidade ao Rio Tietê, além de permitir a recuperação 

de várzeas e o abastecimento de água, ainda utilizado hoje (Schroeder- Araújo, 1980). 

De maneira geral, o barramento de um rio ocasiona diversas alterações no 

ambiente, como a transformação de um ambiente lótico em lêntico, que por sua vez 

altera diversas condições físicas e químicas da água e do solo e leva ao surgimento de 

novos habitats e à perda de outros (Agostinho et al., 2007). Estas alterações são tão 

profundas que Baxter (1977) já considerava que o represamento de um rio equivale a 

uma criação de um novo ecossistema, principalmente pelas mudanças tróficas na base 

da produção primária e na ciclagem de nutrientes. Diante disso, os níveis de impacto de 

um ecossistema podem ser caracterizados em três tipos: de primeira ordem, que 

englobam alterações físicas, químicas e geomorfológicas decorrentes do bloqueio do rio 

e das alterações na movimentação da massa de água; de segunda ordem, que 

correspondem às alterações na produtividade primária e na estrutura do canal; e de 

terceira ordem, incluindo modificações nas assembleias de invertebrados e peixes 

decorrentes dos impactos de primeira ordem (WCD, 2000).  
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De modo geral, em um reservatório são observados processos de acúmulo, 

exportação e ciclagem de material em suspensão e nutrientes (Cao et al., 2011). Isso, 

juntamente com o que foi mencionado no parágrafo anterior, principalmente no impacto 

de terceira ordem, interfere na diversidade das espécies ícticas. Além disso, a 

sobrevivência das espécies dependerá da sua capacidade de ajuste fisiológico, sendo que 

as espécies generalistas tendem a ser mais bem sucedidas, devido a sua vasta capacidade 

de ajuste, principalmente em relação a sua alimentação e reprodução (Agostinho, et al., 

2007). Este é o caso do A. fasciatus, considerada por muitos autores como uma espécie 

bioindicadora, por apresentar um tamanho pequeno, estar presente em ambientes 

impactados e não impactados, possuir um hábito alimentar onívoro e por exibir uma 

gama de táticas reprodutivas que, dependendo do ambiente, pode apresentar inclusive 

múltiplas desovas durante o ano ou mesmo em um período específico (Schulz e 

Martins-Júnior, 2001; Alberto et al., 2005; Carrasco-Letelier et al., 2006).  

 

5.1- Análise de sedimento e água e suas influências nos peixes 

5.1.1 Análise de Sedimento e suas influências nos peixes  

A qualidade e característica do sedimento podem afetar a integridade física, 

química e biológica de todos os ambientes aquáticos (Waters, 1995; Caux et al., 1997; 

Wood e Armitage, 1997). Neste estudo, foram observadas elevadas concentrações de 

metais no sedimento do reservatório Billings, corroborando os dados já encontrados por 

Moschini-Carlos et al. (2010). Além disso, o reservatório Billings apresenta uma 

profundidade média de 10 metros (Lamparelli et al., 2014) e um tempo de retenção da 

água de 720 dias (Rodrigues et al., 2010), características que influenciam diretamente 

na concentração de metais na água (Martin, 2000) e consequentemente no sedimento. 

As propriedades mencionadas deste reservatório auxiliam a entender porque os valores 

de metais no sedimento, assim como na água, estão bem acima do permitido pela 

Resolução CONAMA/357. No entanto, para avaliar a real influência destes metais e de 

outros compostos sobre a reprodução seria necessário realizar mais experimentos, tanto 

em bioensaio como também in loco com outras espécies, com níveis tróficos distintos 

e/ou diferentes nichos ecológicos, por exemplo, utilizando um critério de análise 

química e de sedimento contaminado que já possui sua própria metodologia (USEPA, 

2008).  
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5.1.2 Análise de água e suas influências nos peixes  

Os organoclorados e fosforados não serão discutidos neste trabalho, já que seus 

valores ficaram abaixo do limite de detecção na maioria das análises, considerando o 

método utilizado, não representando, a partir dos dados aqui encontrados, nenhuma 

ameaça à vida aquática, quando comparado à resolução CONAMA/357.  

Os compostos orgânicos, no reservatório Billings, como a clorofila-a e 

concentração de fósforo total e solúvel mostraram-se acima do estabelecido na 

resolução CONAMA/357 (CETESB, 2013). O reservatório Billings é caracterizado 

pelas constantes florações de cianobactérias, o que por sua vez, explica os valores de 

clorofila-a (CETESB, 2013). Isso pode ocorrer devido à elevação da matéria orgânica 

resultando também em diminuição da concentração de oxigênio dissolvido (Cormier et 

al., 2008). Esse processo pode ter ocorrido, já que foram encontrados valores elevados 

de nitrogênio e fósforo no reservatório Billings, mas os níveis de oxigênio dissolvido 

permaneceram adequados (acima de 4,0 mg/L). Adicionalmente, sabe-se que as 

cianobactérias e algas verdes produzem toxinas potencialmente danosas à fauna, pois 

podem comprometer a homeostase, ou mesmo causar a morte de animais (Repavich et 

al., 1989). Dentre os fatores que podem fazer com que as cianobactérias liberem suas 

toxinas na água está à exposição aos metais (Koelmans, 1995). Algas verdes, por 

exemplo, quando expostas ao cádmio apresentam um aumento da sua toxicidade, 

(Carmichael, 1992) e, além disso, as variações no pH podem elevar a liberação de 

toxinas dessas algas. Isso poderia ter ocorrido no verão do primeiro ano, quando o pH 

da água apresentou-se básico. No entanto, os resultados aqui apresentados não permitem 

afirmar que os compostos orgânicos tiveram influência direta nas diferenças 

encontradas nos biomarcadores de A. fasciatus no reservatório Billings. 

O reservatório Billings apresentou também valores elevados de diferentes metais 

nas amostras de água ao longo do primeiro ano. Segundo a CETESB (2013), tanto a 

Represa de Ponte Nova quanto a Billings são consideradas águas pertencentes à Classe 

II dos corpos hídricos, porém a presença de altos teores de metais dissolvidos, 

principalmente no reservatório Billings, está acima daquilo que a categorização de 

classe menciona. No entanto, é importante mencionar que a classificação da qualidade 

de água de um reservatório foi estabelecida pela resolução CONAMA/357 e alterada 

pela Resolução CONAMA/430 de 2011 que a complementou. Para cada um dos usos e 
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Classes de qualidade são estabelecidas condições de qualidade por meio de variáveis (1) 

descritivas, tais como materiais flutuantes não naturais, óleos e graxas, substâncias que 

propiciam gosto ou odor, corantes provenientes de fontes antrópicas, resíduos sólidos 

objetáveis e toxicidade e; (2) quantitativas, tais como pH, DBO, OD, substâncias 

orgânicas, metais totais e dissolvidos, densidade de cianobactérias, teor de clorofila, 

entre outras, onde existem faixas de concentração permitidas (CETESB, 2015). Para 

cada classe de qualidade são associados usos preponderantes atuais ou futuros, fixando-

se ou adotando-se padrões de qualidade (padrões) e os valores limites dos parâmetros de 

qualidade estabelecidos em legislação (critérios). Desta forma é importante ressaltar que 

os critérios levam em consideração as análises científicas e os padrões focam tanto nas 

análises científicas, como em fatores políticos, econômicos e sociais do país, além de 

aspectos relativos ao uso e manejo das águas (Zagatto e Bertoletti, 2006), o que 

demonstra que apenas as análises de metais e dos outros compostos aqui analisados não 

podem sugerir a alteração de Classe do reservatório Billings.  

Um estudo prévio no reservatório Billings avaliou a concentração de metais em 7 

pontos do reservatório e em 4 espécies de peixes: Geophagus brasiliensis, Hoplias 

malabaricus, Tilapia rendalli e Astyanax ssp. Os níveis de Cr (assim como de Cd) não 

atenderam ao limite estabelecido pela agência nacional de vigilância sanitária 

(ANVISA) em cerca de 60% dos Geophagus brasiliensis, 98% dos Astyanax ssp, 67% 

dos Hoplias malabaricus e 100% das Tilapia rendalli. Os níveis de Cu e Hg em todas as 

amostras atenderam aos limites estabelecidos pela legislação nacional (Oliveira, 2012). 

Tais dados, juntamente com os valores de metais encontrados na água também por 

Oliveira (2012) fortalecem a hipótese que os metais analisados em concentração total 

também apresentam uma fração solúvel e que por sua vez, podem ser um potencial 

agente na indução de respostas biológicas nos animais.  

Estudos mostraram a influência de diferentes metais nos organismos, inclusive na 

reprodução, como por exemplo, na fecundidade, sobrevivência do embrião (Penglase et 

al., 2014) e desova, receptor de estradiol, expressão da vitelogenina e concentração de 

estradiol (Correia et al., 2010; Driessnack et al., 2016) e função testicular (Kida et al., 

2016; Sun et al., 2016). No presente estudo, não foi objetivo estabelecer o papel de cada 

composto, como os metais nas respostas de A. fasciatus, o que não seria possível devido 

a grande variedade de metais presentes na água do reservatório Billings e as complexas 

interações que podem ocorrer entre eles. Contaminantes com similar ou diferentes 
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modos de ação (MoA) podem influenciar a toxicidade de outro agente, resultando em 

um ilimitado número de possiblidades de combinações, tais como aditiva, sinérgica ou 

antagônicas (Beyer et al., 2014). A combinação dos agentes tóxicos exerce seu efeito ao 

longo de duas vias principais, nomeadas pela concentração de adição (CA) ou pela ação 

independente (IA) (Greco et al., 1995; Altenburger et al., 1996; Suhnel, 1998; Goldoni 

e Johansson, 2007). A CA ocorre quando dois ou mais químicos com similar MoA 

afetam um biomarcador, enquanto o IA ocorre quando dois ou mais químicos afetam o 

mesmo biomarcador mas por diferentes MoA (Beyer et al., 2014).  

Neste estudo, fica clara a necessidade de realizar trabalhos futuros com o objetivo 

de avaliar os MoA dos diferentes metais presentes no reservatório Billings e, em quais 

biomarcadores ocorrem possíveis modificações na fisiologia, como os relacionados 

acima. Além disso, os conceitos mencionados no parágrafo acima (CA e IA) devem ser 

levados em consideração para a consolidação da metodologia. Adicionalmente, deve-se 

observar que a literatura disponível para o reservatório Billings aponta a presença de 

elevadas concentrações de outros compostos na água como ibuprofeno, diclofenaco e 

cafeína (Almeida, 2003), que podem estar contribuindo para o desencadeamento das 

respostas observadas neste trabalho. 

 

5.2 Dot blot, Concentração Plasmática de Estradiol, Absorbância 

da VTG, Expressão Gênica de VTG e ER e Fecundidade 

5.2.1 Dot blot 

Nas análises de Dot blot os anticorpos primários não se ligaram às moléculas de 

vitelogenina. Entretanto, é possível sugerir a realização de novos testes utilizando o 

anticorpo primário de Carpa Anti-Vitelogenina LS-C76832 ou LS-C76835 (LifeSpan 

BioSciences®), já que nas análise de Western blot houve a ligação entre o anticorpo e a 

molécula de VTG. 
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5.3.2 Concentração Plasmática de Estradiol, Expressão VTG e ER e Absorbância 

da VTG 

O aumento da concentração do estradiol encontrado nos machos da Billings na 

primavera do segundo ano em relação aos animais da Ponte Nova não foi encontrado 

nas fêmeas. No entanto, a análise dos dados mostrou que nesta mesma estação, as 

fêmeas da Billings apresentaram uma alta variabilidade individual na concentração de 

estradiol plasmático, resultando em um pico médio de concentração que sugerem 

valores mais elevados do que as fêmeas da Ponte Nova. Esses dados sugerem que esta 

diferença foi ocasionada pela ação de algum agente externo, como por exemplo, metais 

ou outros compostos analisados ou não neste estudo. 

Oliveira (2012) encontrou elevadas concentrações de metais nos tecidos de A. 

fasciatus coletados na Billings, como o Cd, que estava acima da resolução 

CONAMA/357 na região do Bororé, local próximo onde foi coletados os peixes deste 

trabalho. O cádmio é um antagonista de cálcio (Ca2+) e é conhecido por causar efeitos 

tóxicos na homeostase do Ca2+ em experimentos agudos (Niyogi e Wood, 2004). Seus 

efeitos também foram observados em testes crônicos diminuindo o crescimento e a 

sobrevivência (Hansen et al., 2002; Mebane et al., 2008), causando desregulação da 

homeostases dos ions sódio (Na+) e Ca2 (McGeer et al., 2000; Reynders et al., 2006), 

alterações da função imunológica (Zelikoff et al., 1995), estresse oxidativo (Cao et al., 

2010), dano em tecido e esqueleto (Wangsongsak et al., 2007; Benaduce et al., 2008), 

além da sua atuação como desregulador endócrino (Foran et al., 2002; Lizardo-Daudt et 

al., 2008). Na reprodução, estudos com teste crônico mostraram que o cádmio alterou a 

frequência de desova e fecundidade em Pimephales promelas (Sellin e Kolok, 2006; 

Wang et al., 2014) e, em experimentos agudos com concentração de 6 μg/L teve efeito 

na abundância de ER-β transcrita no fígado, mas não houve alteração na transcrição de 

ER-α e VTG no fígado e na concentração de estradiol no plasma em Pimephales 

promelas (Driessnack et al., 2016). Diante deste contexto, os resultados da concentração 

de estradiol encontrados em machos e fêmeas no reservatório Billings durante a 

primavera do segundo ano, sugerem que o ambiente impactado teve influência no 

processo de síntese e liberação de estradiol no plasma, podendo ser resultado da 

presença de metais e/ou outros compostos, que não foram avaliados neste estudo. 

Não foram observadas alterações nas análises da absorbância de vitelogenina no 

plasma e também na expressão gênica da VTG e ERα no fígado. Como já mencionado, 
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o cádmio não alterou a expressão da ERα e da VTG em um bioensaio Pimephales 

promelas (Driessnack et al., 2016). Este resultado corrobora com o observado neste 

estudo, mas não é possível realizar uma relação direta dos dois resultados, já que o MoA 

de ação nos dois casos são distintos, principalmente porque o experimento citado foi 

realizado em laboratório e o presente estudo ocorreu em ambiente natural (que possui 

uma imensidade de outros compostos). No entanto, podemos sugerir que é possível que 

haja a influência deste metal, que pode agir em combinação com outros agentes, nos 

mecanismos fisiológicos e bioquímicos do processo de esteroidogênese, sobretudo nas 

gônadas. A forma de sua influência ainda não pode ser comprovada ou sugerida para A. 

fasciatus, devido a não definição do seu MoA, já que em um experimento em linhagem 

de células in vitro evidenciou que o cádmio atua como um desregulador endócrino com 

efeito é estrogênico (Stoica et al. 2000), elevando a expressão do ERα enquanto que em 

outro trabalho, também in vitro mas utilizando uma análise E-screen foi observado que 

sua ação foi antiestrogênica (Silva et al. 2007).  

No presente estudo, as condições do reservatório Billings desencadearam uma 

ação estrogênica em A. fasciatus, principalmente nos machos e em fêmeas durante a 

primavera do segundo ano. No entanto, é necessário avaliar em bioensaios o real MoA 

dos compostos que se encontram em concentrações acima do limite estabelecido pela 

resolução CONAMA/357, ou até mesmo algum composto que desencadeie esta ação 

estrogênica, mas que não foi abordado nas análises de água e sedimento neste estudo. 

As fêmeas coletadas no reservatório Billings apresentaram também uma maior 

expressão de VTG durante o verão do segundo ano, sendo o mesmo observado nos 

machos no inverno do mesmo ano. O fato dos animais apresentarem respostas em 

momentos diferentes pode ser devido a dois principais motivos: ao diferente MoA das 

substâncias em cada situação e à variação individual. Fatores correspondentes ao 

organismo alvo como idade, sexo, estado nutricional, saúde do organismo e tipo de 

tecido podem ter influência na resposta biológica (Sumpter e Jobling, 1995; Tyler et al., 

1998). Diante disso, o valor médio encontrado para os machos, mesmo não havendo 

uma diferença estatística e com grande variação individual, indica que a condição 

ambiental influenciou o resultado encontrado no inverno do segundo ano.  

Na comparação entre os ambientes, os maiores valores de fecundidade (FA e FR) 

foram encontrados nas fêmeas da Billings, no inverno e primavera. Estes dados, 

juntamente com os resultados de expressão de VTG nos machos no inverno e os valores 
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de estradiol plasmáticos em ambos os sexos, reforçam ainda mais que esteja ocorrendo 

uma possível influência dos poluentes presentes no reservatório Billings no processo 

reprodutivo. 

A influência do ambiente poluído na fecundidade já fora observada em outros 

estudos com teleósteos, tanto de ensaios crônicos como agudos (Pane et al., 2004a, b; 

Penglase et al., 2014; Smylie et al., 2016). Podemos sugerir que a concentração de 

estradiol no plasma, sobretudo na primavera do segundo ano, influenciou os valores de 

FA e FR por uma ação direta de compostos de ação estrogênica presentes na Billings. É 

importante mencionar também que os resultados aqui discutidos para as fêmeas do 

reservatório Billings, em sua maioria, não se repetiram entre um ano e outro, sendo que 

as maiores alterações foram vistas durante o inverno e a primavera do segundo ano. Por 

outro lado, as fêmeas coletadas na Ponte Nova não apresentaram diferenças nestas 

variáveis entre as estações de cada ano. Isso enfraquece a hipótese de que as variações 

encontradas entre os ambientes sejam decorrentes de alguma alteração sazonal 

intrínseca da população. 

Os resultados encontrados fortalecem a hipótese levantada neste trabalho, 

apontando para a necessidade da realização de experimentos em laboratório com o 

objetivo de identificar o real papel dos agentes químicos com efeitos tóxicos na fauna 

íctica do reservatório Billings. De forma geral, experimentos desta natureza poderiam 

ser derivados de duas estratégias metodológicas, a Análise de Efeito Direcionado (EDA) 

e a Avaliação e Identificação de Toxicidade (TIE) (Beyer et al., 2014). A EDA consiste 

em um uso combinado de fracionamento químico, bioensaio sequencial e análise 

química subsequente, que é construída sobre a suposição de que a toxicidade pode ser 

avaliada de forma separada pelas classes dos químicos (Brack e Schirmer, 2003; Brack 

et al., 2007; Burgess et al., 2013; Hecker e Hollert, 2009). A TIE foi desenvolvida pela 

USEPA, e seu método contém três fases: fase 1 – Caracterização; fase 2 – Identificação 

e fase 3 – Confirmação (Monteiro et al., 2013). Seu conceito é remover os grupos de 

componentes por suas propriedades como, compostos orgânicos, metais iônicos e não 

iônicos da matriz de teste até que a toxicidade desapareça (fase 1); em seguida os 

químicos suspeitos são identificados pela química analítica (fase 2) e posteriormente sua 

toxicidade é confirmada por meio dos mesmos bioensaios utilizados na fase inicial de 

caracterização (fase 3) (Hecker e Giesy, 2011).  
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Dentro deste contexto do EDA e TIE e propondo as análises dos seus efeitos em 

A. fasciatus, é sugerido o uso da EDA, já que este método trabalha sobre o conceito de 

avaliação combinada dos químicos identificados, uma vez que o reservatório Billings 

apresenta diversos compostos que podem interagir entre si e apresentar um potencial 

tóxico. Além disso, é muito importante também realizar ensaios de toxicidade aguda 

como LD50 e LOEL, além de testes crônicos e sub-crônicos. 

 

5.3 IGS e IHS, análise histológica das gônadas e reprodução de A. 

fasciatus; 

5.3.1 IGS e IHS  

Os dados de IGS mostraram uma repetição de valores nos dois anos, em ambos os 

reservatórios. Prado et al. (2011), estudando também A. fasciatus em cinco reservatórios 

distintos na região sudeste do Brasil (um deles considerado limpo e os demais poluídos) 

mostraram que em julho houve uma queda no IGS das fêmeas em todos os reservatórios 

estudados, com uma elevação no período de outubro. Além disso, estes mesmos autores 

observaram que no mês de julho dois dos quatro locais poluídos apresentaram valores 

maiores de IGS em relação ao ambiente não poluído. Tais meses, apresentados acima, 

representariam no presente trabalho, as estações de inverno (julho) e primavera 

(outubro). Ainda neste trabalho, o IGS calculado mostrou valores médios que variaram 

de 3 até 10%, diferente do que encontramos no presente estudo, principalmente para os 

animais da Ponte Nova, nos quais o IGS variou de 6,6% a 13,2%. Em outro estudo, 

desenvolvido também com fêmeas de A. fasciatus coletadas em dois pontos do rio 

Camanducaia (São Paulo), sendo um local poluído e outro não poluído, o IGS das 

fêmeas foi maior no ambiente com maior influência antrópica, com valores médios de 

10,8%, porém não foi realizada a análise ao longo do ano (Alberto et al., 2005).  

De modo geral, os peixes exibem histórias de vida flexíveis com diferentes 

estratégias, sendo elas largamente determinadas pelas condições ambientais (Tamate e 

Maekawa, 2000). Estudos feitos com Geophagus brasiliensis demonstraram que 

populações viventes em ambientes distintos apresentaram estratégias reprodutivas 

diferentes, por exemplo, em populações localizadas no rio a reprodução ocorreu ao 

longo do ano, já na população localizada no lago, o processo reprodutivo foi restrito aos 
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períodos de primavera e verão (Mazzoni e Iglesias-Rios, 2002). Essas modificações 

podem ser mais ou menos plásticas dependendo da espécie e, representam uma resposta 

homeostática para minimizar os custos das flutuações ambientais (Agostinho et al., 

2007). Esse parece ser o caso do gênero Astyanax, pois muitos estudos têm demonstrado 

a alta plasticidade reprodutiva desta espécie, alterando as táticas reprodutivas de acordo 

com as características do ambiente, sendo que as fêmeas em ambientes represados e/ou 

poluídos parecem exibir desova do tipo parcelada (Giamas et al., 2004; Silva et al., 

2010; Prado et al., 2011). 

Além das análises do IGS, foram analisados os valores de IHS nos animais deste 

estudo, pois o fígado é um órgão que possui um papel crucial na reprodução, devido a 

sua característica de armazenamento de lipídeos e glicogênio, além de ser o local onde a 

molécula de vitelogenina é sintetizada. Diante destes fatos, considera-se que os valores 

de IHS podem auxiliar no entendimento dos processos de formação e mobilização dos 

substratos energéticos para a vitelogênese. Ao contrário do IGS, os valores de IHS não 

se alteraram, diferente também do encontrado na literatura. No mesmo estudo de Prado 

et al., (2011) já mencionado, as fêmeas de A. fasciatus coletadas nos ambientes poluídos 

apresentaram valores mais elevados de IHS em comparação aos animais do ambiente 

não poluído. Além disso, estes animais apresentaram valores médios deste índice ≤1%, 

enquanto as fêmeas utilizadas no presente trabalho apresentaram valores em sua maior 

parte acima de 1%. Diferentes trabalhos apontam que o IGS e o IHS são indicadores de 

saúde dos peixes (Hinck et al., 2007; Prado et al., 2011). Hinck et al., (2007) 

mencionam que os valores normais de IHS em peixes estão entre 1 e 2%. Em um 

trabalho com carpa comum, Hinck et al. (2007) encontraram valores menores que os 

mencionados nos animais localizados no rio poluído, sendo isso atribuído à uma grande 

quantidade de parasitas. 

Diante destas informações para os dois índices, os resultados obtidos não dão uma 

sustentação para sugerir que as diferenças encontradas no IGS entre os dois ambientes 

estão relacionadas à presença de poluentes na Billings e sim, possivelmente, pela 

diferença das populações, suas histórias de vida e características e tempo de cada 

reservatório. Isso pode ser corroborado com o que foi observado nas análises dos 

ovários, nas quais a predominância de oócitos maduros durante todo o ano, seguido de 

perinucleolar e de oócitos atrésicos e ausência folículos pós-ovulatórios nas fêmeas de 

ambos os reservatórios, demonstram que essas populações apresentam uma alta taxa de 

produção de oócitos maduros o ano inteiro, independente do ambiente estudado. 
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5.3.2 Reprodução do lambari no presente contexto 

As táticas reprodutivas dependem da interação entre o ambiente e as respostas 

genéticas, fisiológicas, comportamentais e ecológicas de cada indivíduo para manifestar 

a sua estratégia reprodutiva (Potts e Wootton, 1984). A. fasciatus é conhecido, em 

ambiente natural, por apresentar desovas múltiplas em um período reprodutivo definido 

(Barbieri et al., 1982; Mora-Jamett et al., 1997; Gurgel, 2004; Hirt et al., 2011). No 

entanto, muitos estudos têm demonstrado a alta plasticidade reprodutiva do lambari, 

alterando as táticas reprodutivas de acordo com as características do ambiente, sendo 

que as fêmeas em ambientes represados e/ou poluídos parecem exibir desova do tipo 

parcelada (Silva et al., 2010; Prado et al., 2011). No presente estudo, os dados da 

histologia e fecundidade não suportaram a hipótese que essas populações apresentam 

esse tipo de desova, independente do ambiente, mas sim o desenvolvimento oocitário 

em dois grupos como descrito a seguir. 

Vazzoler (1996) define quatro tipos de desenvolvimento oócitário para 

determinar o tipo de desova. Aqui são apresentados três tipos: Sincrônico em grupo: no 

período de reprodução observa-se um lote de oócitos que irão maturar sincronicamente 

e serão eliminados no período de desova e oócitos de reserva; Sincrônico em dois 

grupos: a cada período de reprodução evidenciam-se dois lotes de oócitos nos ovários, 

os oócitos de reserva e aqueles que irão maturar sincronicamente e serem eliminados no 

período de desova; Sincrônico em mais de dois grupos: neste, ao lado do lote de oócitos 

do estoque de reserva, evidenciam-se lotes oocitários em distintas fases de 

desenvolvimento, sendo que os oócitos que compõem cada lote se desenvolvem 

sincronicamente e, à medida que aqueles do lote mais desenvolvido atingem a 

maturação completa, são eliminados. No presente estudo, as figuras 21 e 22 

apresentaram as porcentagens de frequência dos diâmetros dos oócitos que apontam 

para um desenvolvimento oocitário do tipo sincrônico em grupo. 
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5.3 Análise de WoE 

 

A WoE foi desenvolvida para disponibilizar uma caracterização multidisciplinar 

que combine diferentes estudos e linhas de evidências (LOEs), entre eles as análises 

químicas tradicionais que são integradas com estudos de laboratório e de ambiente 

natural afim de avaliar os poluentes biodisponíveis, a(s) espécie(s) escolhida(s) e o 

início dos efeitos adversos de um nível molecular à organismal e deste para a 

comunidade (Chapman et al., 2002; Chapman e Hollert, 2006; Chapman, 2007; 

Dagnino et al., 2008; Benedetti et al., 2012). A avaliação de biomarcadores a serem 

utilizados no LOE, como por exemplo, o etoxiresorufina O-desetilase (EROD), 

metalotioneína (MT), metabólitos aromáticos na bile, acetil-CoA oxidase (AOX), 

acetilcolinesterase (AChE); as enzimas antioxidantes como catalase, glutationa 

peroxidases (GPx) e superóxido desmutase (SOD), são utilizados regularmente em 

trabalhos que visam avaliar o WoE. No presente trabalho, essas análises não foram 

feitas, pois seria difícil realizar uma comparação entre as duas populações em ambiente 

natural e mencionar que possíveis diferenças seriam devido à influência do ambiente. 

No entanto, estudos em laboratório podem ser utilizados para verificar se os agentes 

químicos observados no reservatório Billings interferem realmente nos processos de 

ajustes homeostáticos de A. fasciatus. Piva et al. (2011) elaboraram um modelo de risco 

para sedimento, no qual os LOEs foram separados em 4 grupos: Linha de evidência 1: 

química do sedimento; Linha de evidência 2: biodisponibilidade; Linha de evidência 3: 

biomarcadores; Linha de evidência 4: análise de laboratório. Pelos resultados obtidos 

através das quatro LOE foi feito um cálculo afim de integrar as linhas e realizar a 

análise do WoE. Seus dados mostraram que a biodisponibilidade dos compostos tem 

mais peso que a presença do composto no sedimento. Da mesma forma, os autores 

concluíram que os dados dos efeitos biológicos agudos (bioensaios) tiveram um maior 

peso em relação aos dados moleculares (biomarcadores).   

No presente trabalho não foi possível realizar tal cálculo, pois, sendo um estudo 

precursor dos efeitos da poluição do reservatório Billings na reprodução de A. faciatus, 

só foram realizadas análises no ambiente natural, o que impossibilita a realização dos 

grupos de LOE desenvolvidos por Piva et al. (2011). No entanto, é possível verificar 

pelo sistema lógico de determinação que os metais apresentaram o alto índice de risco, 

no entanto como já mencionado anteriormente deve-se levar em consideração a 
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biodisponibilidade desses compostos, como observado por Piva et al. (2011). Quanto às 

variáveis fisiológicas é possível que haja um risco, devido à presença dos metais e de 

outros componentes presentes na água do reservatório Billings, no entanto esse risco 

não é alto para prejudicar o desempenho reprodutivo envolvido com o processo de 

síntese de VTG e a vitelogênese. Os dados de concentração plasmática de estradiol, 

expressão gênica hepática da vitelogenina em machos e fêmeas, assim como a 

fecundidade nas fêmeas de A. fasciatus apontam que pequenas modificações nas 

concentrações e biodisponibilidade de alguns compostos, ou ainda no MoA dos 

poluentes presentes no reservatório, possam comprometer o processo reprodutivo da 

população.  

 

6- Considerações Finais 

 

Em trabalhos realizados apenas em ambiente natural é impossível avaliar todas 

as variáveis presentes, desta forma, as conclusões que os resultados encontrados nos 

permitem, não podem ser consideradas como definitivas.  No entanto, é por meio deste 

tipo de estudo que se pode conhecer com mais profundidade o ambiente e assim 

elaborar e realizar planos de ensaios em laboratório, e também em campo, para avaliar 

melhor o que ocorre no local. Diante do exposto e considerando os dados aqui 

analisados, conclui-se que no reservatório Billings vários compostos estão acima da 

especificação da resolução CONAMA/357 em algumas estações do ano, mas este fato 

parece não estar prejudicando os processos fisiológicos associados à maturação 

oocitária de A. fasciatus. No entanto, é necessário ressaltar que estes compostos, juntos 

ou separados, ou ainda, as condições ambientais encontradas na Billings, nas diferentes 

estações do ano, alteraram alguns biomarcadores relacionados ao processo de síntese de 

VTG e da formação do oócito. Esta informação pode ser muito importante para a 

formulação de uma análise de risco, pois pode auxiliar a evitar possíveis problemas 

futuros com esta espécie e outras presentes no reservatório, além de permitir o 

entendimento dos mecanismos adotados por espécies plásticas que garantem a sua 

sobrevivência em um ambiente poluído. 

Não foi possível avaliar os mecanismos que levaram aos resultados aqui 

encontrados, ou saber quais compostos desencadearam estas respostas, ou ainda como 

se dá seu modo de ação. Na verdade, a obtenção destas respostas não eram objetivo 
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deste trabalho. Para responder à estas questões, sugere-se a elaboração de experimentos 

que utilizem as informações aqui obtidas e a partir daí sejam conduzidas análises 

laboratoriais (bioensaios) para avaliar  efeito das substâncias presentes na água, seu 

possível modo de ação, toxicidade e uma investigação dos seus mecanismos partindo do 

nível molecular para o nível de espécie e daí para a comunidade. Desta maneira, será 

possível conduzir políticas que visem à atenuação ou a prevenção de risco aos 

ambientes. Além disso, esse trabalho levanta possibilidades para que as agências 

reguladoras brasileiras incentivem ainda mais estudos ecotoxicológicos com diferentes 

espécies, presentes nos diferentes nichos ecológicos e em vários níveis tróficos, visando 

entender e realizar com mais profundidade resoluções mais específicas para 

ecossistemas, regiões e sistemas como é o caso do complexo Billings.  
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