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Resumo Geral
Metais como o alumínio (Al) e o manganês (Mn) são encontrados na natureza como
também em efluentes industriais, e podem ser tóxicos para a biota aquática,
apresentando efeitos de desregulação endócrina, por exemplo, para os peixes, podendo
afetar o desempenho reprodutivo de uma espécie. Rios e tributários do Estado de São
Paulo, mesmo em áreas teoricamente conservadas, têm demonstrado um aumento no
aporte destes metais, em concentrações superiores ao permitido pela legislação, e a
consequência disso para os peixes é pouco conhecida. Neste estudo foram delineados
ensaios de toxicidade para exposição aquática aguda (96 horas) ao Al e ao Mn, de forma
isolada e sincrônica, em fêmeas vitelogênicas do teleósteo Astyanax bimaculatus. Este
período de exposição foi seguido de um período em água limpa (96 horas) para avaliar a
possibilidade de recuperação dos efeitos tóxicos promovidos por estes metais,
avaliando-se os seguintes parâmetros: a fecundidade relativa (FR), potencial de
bioconcentração destes metais, concentração plasmática de Estradiol (E2), 17α
hidroxiprogesterona (17 α- OHP), Cortisol (CT), Triiodotironina (T3), Tiroxina (T4) e a
expressão do mRNA do βFSH e βLH. Foram estabelecidos cinco grupos experimentais:
Controle em pH neutro, pH ácido, Al, Mn e exposição Sincrônica ao Al e ao Mn. Os
resultados demonstraram que o pH ácido e o Al reduziram a FR sem efeito de
recuperação. O Al se bioconcentrou principalmente nas brânquias, fígado e encéfalo,
enquanto que o Mn se bioconcentrou principalmente nas brânquias, mas em menor
intensidade que o Al. Quando expostos sincronicamente, o Mn potencializou os efeitos
de bioconcentração do Al, causando a redução na concentração plasmática de E2 e 17 αOHP, para este progestágeno apenas na exposição ao Mn, tanto isolada quanto em
exposição sincrônica. Contudo não foi observada recuperação na concentração de E2.
Ambos os metais, em exposição isolada, causaram redução na concentração plasmática
de CT, todavia nenhuma alteração foi registrada na exposição sincrônica. Da mesma
forma, ambos os metais causaram redução na concentração plasmática de T4, inclusive a
exposição sincrônica, enquanto que o T3 se alterou diferentemente em cada grupo de
exposição metálica. Possivelmente os efeitos sobre os hormônios tireoidianos tenham
refletido uma resposta de modulação endócrina, enquanto que sobre os esteroides foram
efeitos de desregulação endócrina, em uma via anti-esteroidogênica. Nenhum efeito foi
observado na expressão gênica do mRNA βLH e não foi possível obter resultado sobre
o βFSH, embora os primers tenham sido desenhados especialmente para A. bimaculatus
e tenham funcionado corretamente na elaboração da curva padrão para o qRT – PCR.
Os resultados encontrados em fêmeas vitelogênicas de A. bimaculatus podem ser
relacionados ao tipo de exposição e a interação, que foram variáveis, entre os íons de Al
e de Mn.

x
Correia, Tiago Gabriel

General Abstract
Metals such as Aluminum (Al) and Manganese (Mn) are found in nature as well as in
industrial effluents, and can be toxic to aquatic biota, with endocrine disrupting effects,
e.g. for fish, which can affect the reproductive performance of a species. Rivers and
tributaries of São Paulo State, even in theoretically preserved areas, have shown an
increase in the supply of these metals in concentrations greater than allowed by law, and
the consequence for the fish is poorly understood. In this study, toxicity tests were
designed for acute aquatic exposure (96 hours) to Al and Mn, in isolated and
synchronous forms, in vitellogenic females of Astyanax bimaculatus, a teleost fish
species. This exposure period was followed by a period in clean water (96 hours) to
assess the possibility of recovery of toxic effects promoted by these metals, evaluating
the following parameters: relative fecundity (FR), bioconcentration potential of these
metals, plasma concentration of Estradiol (E2), 17α hydroxyprogesterone (17 α -OHP),
Cortisol (CT), triiodothyronine (T3), thyroxine (T4) and mRNA gene expression of
βFSH and βLH. Five experimental groups were established: Control at neutral pH,
acidic pH, Al, Mn and synchronic exposure to Al and Mn. The results showed that
acidic pH and Al reduced FR with no recovery effect. Al was mainly bioconcentrate in
gills, liver and brain, whereas Mn was mainly bioconcentrate in gills, but with less
intensity than Al. When exposed synchronously, Mn potentiated the effects of Al
bioconcentration, causing a reduction in the plasma levels of E2 and 17 α-OHP, for this
progestogen only to Mn exposure, both, in isolated and synchronous exposure. But
recovery was not observed in E2 levels. Both metals, in isolated exposure caused a
reduction in plasma CT, but no change was recorded in synchronous exposure.
Likewise, both metals induced reduction in plasma T4 levels, including synchronous
exposure, whereas T3 levels were differently altered in each metal exposure group.
Possibly the effects on thyroid hormones have reflected a response to endocrine
modulation, whereas steroids showed endocrine disrupting effects in an
antiesteroidogenic way. No effects were observed in mRNA βLH gene expression and it
was not possible to achieve βFSH results, although the primers were designed especially
for A. bimaculatus and have worked properly in the preparation of the standard curve
for qRT - PCR. The results found in vitellogenic A. bimaculatus females may be related
to the type of exposure and interaction, which were variable between Al and Mn ions.
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1 – Introdução Geral
A contemporaneidade do século XXI arrasta consigo um mundo de interesses,
paradigmas, superstições, preocupações, eventos ecológicos, antropomórficos e
científicos, que inflam, sufocam e direcionam a sociedade humana para um mundo
pluralista, multicultural, relativista e condensado, preocupado com as Olimpíadas, com
a convenção Rio + 20 e até mesmo com crendices de fim do mundo sem se dar conta,
como deveriam, de que tudo está sendo arrasado e degradado pela poluição,
principalmente aquática.
De acordo com Azizullah et al., (2011), estima-se que cerca de 1.1 bilhão de
pessoas no mundo não tem acesso a água potável; 2,5 bilhões de pessoas não tem acesso
ao saneamento básico e mais de 5 milhões de pessoas morrem anualmente de doenças
transmitidas pela água, sendo este número 10 vezes maior do que o número de pessoas
que a cada ano morrem em guerras. A água doce global compreende apenas 3% do total
da água do planeta, e apenas 0,01 % desta água está disponível para uso humano.
O aumento populacional humano implica em um maior consumo de água, seja
em nível industrial, agrícola ou doméstico, resultando em modificações dos
ecossistemas aquáticos tais como, represamentos, desflorestamentos da mata ciliar,
entre outros; e consequentemente no aumento da emissão de efluentes líquidos para tais
ecossistemas gerando poluição. Pelo fato de que muitos dos efluentes são complexos,
instáveis e capazes de interações entre si, há uma necessidade da aplicação de análises
físico-químicas e de biomarcadores como ferramentas adequadas para a caracterização,
controle e previsão de risco em áreas contaminadas (Zagatto e Bertoletti, 2006).
O estado irresoluto da poluição aquática em todo planeta não é marca da
sociedade atual, uma vez que tais origens remontam ao império romano; entretanto, a
concepção deste assunto como um problema ecológico data do século XIX, quando os
testes de toxicidade com despejos industriais foram inicialmente realizados, embora
somente na década de 1930 os primeiros testes começaram a ser sistematizados (Zagatto
e Bertoletti, 2006). Atualmente, ainda não se dispõe de um modelo teórico e
instrumental adequado para interagir com esta complexa temática ambiental que
governa o planeta (Elliott, 2002).
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A ecotoxicologia se afigura para propor modelos e diretrizes para as questões de
toxicidade causada pela poluição ambiental, sendo definida como a “ciência que estuda
os efeitos das substâncias naturais ou sintéticas sobre os organismos vivos, populações
e comunidades, animais ou vegetais, terrestres ou aquáticos, que constituem a biosfera,
incluindo a interação das substâncias com o meio nos quais os organismos vivem num
contexto integrado” (Zagatto e Bertoletti, 2006), pois agrega e normaliza as atividades
científicas desta natureza.
Neste âmbito merecem destaque algumas instituições que tem direcionado
muitas das atividades ecotoxicológicas em todo mundo, tais como a USEPA (Agência
Americana de Proteção Ambiental), do inglês United States Environmental Protection
Agency, o ECETOC (Centro Europeu de Ecotoxicologia e de Toxicologia das
Substâncias Química), do inglês European Centre for Ecotoxicology And Toxicology Of
Chemicals e o SETAC (Sociedade de Toxicologia Ambiental e Química), do inglês
Society of Environmental Toxicology and Chemistry.
No Brasil, se destaca principalmente a CETESB (Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo) a qual tem padronizado e estabelecido protocolos de toxicidade
com organismos aquáticos em nível nacional. Infelizmente a regulamentação da
legislação brasileira para limites máximos toleráveis de emissão de efluentes carece de
dados que subsidiem a realidade neotropical, pois muitos dos parâmetros utilizados são
provenientes de agências internacionais em áreas de clima temperado, tais como as
supracitadas.
A dificuldade da sistematização de protocolos e métodos para elucidar os efeitos
dos poluentes sobre os organismos aquáticos em grupos e/ou instituições de pesquisa
interdisciplinares deve-se principalmente ao fato de que centenas de novos poluentes
são lançados anualmente nos ecossistemas aquáticos e, pouquíssimos têm seus efeitos
identificados e descritos sobre a biota; paralelamente, os poluentes estão em constante
processo

dinâmico

de:

transporte,

degradação,

transformação,

especiação,

bioconcentração, bioacumulação, biomagnificação e distribuição entre os organismos e
o ambiente (Venkatesan et al., 2010).
Além da interação química e biológica referentes aos compostos químicos
lançados na água, outros fatores como as características do solo, a topografia, o índice
pluviométrico, o ciclo hidrológico, o aporte de nutrientes e entre tantos que diferem
2
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entre as bacias hidrográficas e até mesmo em regiões marítimas dificultam a elaboração
de um modelo para o monitoramento e a predição de efeitos tóxicos e da identificação
da fonte poluidora (Lai et al., 2011). Para agravar este quadro, de acordo com a
categoria química, os poluentes possuem comportamentos diferentes, os metais, por
exemplo, apresentam um comportamento físico-químico específico, diferente do
observado para poluentes orgânicos, dentre os quais, muitos além de serem poluentes
orgânicos persistentes (POPS), podem causar efeitos nocivos sobre os organismos em
concentrações da ordem de ng.L-1 a pg.L-1 (Rudder et al., 2004; Matthiessen e Johnson,
2007).
As

substâncias

presentes

nos

ecossistemas

aquáticos

de

origem

predominantemente antropogênicas, capazes de alterar o sistema endócrino dos animais
e, com isso, afetar a saúde, o crescimento e a reprodução, podendo apresentar-se como
micropoluentes (ng. L-1 a pg. L-1), são definidos como desreguladores endócrinos (DEs),
do inglês endocrine disruptors chemicals. De acordo com IPCS (Programa
Internacional de Segurança Química, do inglês, International Programme on Chemical
Safety), os DEs são agentes exógenos, substâncias ou misturas capazes de alterar a
função de um sistema endócrino e consequentemente causar efeitos adversos em um
organismo intacto, ou sua progênie ou (sub) populações (IPCS, 2002).
Não existe na língua portuguesa uma tradução literal para endocrine disrutping,
portanto referir-se a este assunto com o termo “disrupção” endócrina tratar-se ia de um
neologismo, que é um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou
expressão nova, ou ainda na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente.
Bila e Dezotti (2007) destacam este assunto ao alertarem para o fato de que a tradução
do termo “endocrine disrupting chemicals” não é simples, sendo que existem cinco
possíveis traduções: perturbadores endócrinos, interferentes endócrinos, desreguladores
endócrinos, disruptores endócrinos e interferentes hormonais.
Mesmos os termos em inglês geram dúvidas em relação aos seus efeitos e a
existência de vários termos confirma isso. Na literatura podem ser encontrados
“endocrine disrupting”, “endocrine modulator”, “environmental estrogen”, sendo o
primeiro termo o mais usado. Segundo o “American Council on Science and Health”
(ACSH), o termo “endocrine disrupting” sugestiona que os efeitos de tais substâncias
são negativos, mas é também concebível que a exposição a essas substâncias
3
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hormonalmente ativas pode conduzir a resultados benéficos. Já, segundo a ACHS, as
substâncias “endocrine modulator” referem-se às substâncias químicas industriais, tais
como, policlorados de bifenilas e pesticidas. A comunidade científica ainda não entrou
em consenso sobre qual a nomenclatura correta que deve ser empregada para essa classe
de substâncias, no que se refere a todos os seus efeitos causados, mesmo porque metais
podem ser incluídos nesta categoria de poluentes aquáticos. Os termos mais usados são
perturbadores endócrinos e desreguladores endócrinos (Bila e Dezotti, 2007); portanto,
neste estudo será utilizado o termo desregulador endócrino.
O mecanismo de ação dos DEs consiste em mimetizar ou inibir a ação natural de
um hormônio no sistema endócrino ou órgão alvo, interferindo na síntese, secreção,
transporte ou na interação hormônio-receptor nas células alvo (Chang et al., 2009) como
agonistas ou antagonistas, resultando em estímulo, redução e/ou bloqueio destes
processos (Matthiessen e Johnson, 2007). Observações dos efeitos da exposição aos
DEs em peixes e outras espécies aquáticas, como por exemplo, invertebrados, anfíbios e
até mesmo aves, têm contribuído para um esforço global na tentativa de estabelecer
métodos para a detecção dos efeitos destes compostos para avaliação dos riscos
ecológicos, e podem ser, desde compostos químicos sintéticos tais como pesticidas e
fertilizantes, a xenoestrógenos, fitoestrógenos e metais (Owen et al., 2008).
Há um consenso de que em sua grande maioria esses compostos antropogênicos
interferem sobre a afinidade hormônio- receptor, especialmente os envolvidos na
reprodução, pois esses parecem ser mais vulneráveis. Dessa forma, são frequentes, por
exemplo, em mamíferos: alterações gonadais, má formação do trato genital,
infertilidade e tumores; em outros vertebrados como aves e crocodilianos ha a inibição
da reprodução devida a alterações no comportamento de corte e anormalidades nos
órgãos reprodutivos (Depledge e Billinghurst, 1999).
Sob uma perspectiva ecotoxicológica, uma das principais preocupações globais
para a fauna aquática está em torno de quatro tipos de desregulações endócrinas, a
saber: antiestrógenos e antiandrógenos (inibidores da esteroidogênese), perturbadores da
tireoide e os compostos capazes de alterar o sistema endócrino de invertebrados uma
vez que mais de 95% das espécies animais são invertebrados, para estes animais o
hormônio juvenil e os hormônios ecdiesteroides são os mais afetados (Hutchinson e
Pickford, 2002).
4
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Possivelmente os DEs inicialmente agem em nível molecular para em seguida
interagirem com níveis de organização biológica maiores e consequentemente afetarem
o sistema endócrino em sua totalidade. Entretanto, devido a complexidade do sistema
endócrino dos vertebrados é praticamente impossível predizer qual será o nível de
organização biológica afetado, portanto é necessário identificar endpoints espécie específicos em níveis individuais e populacionais (Baatrup e Junge, 2001).
Diante das diferenças filogenéticas e especializações fisiológicas em
determinados táxons, torna-se quase impossível extrapolar dados registrados, por
exemplo, da exposição a DEs em mamíferos para vertebrados ectotérmicos como, por
exemplo, peixes e anfíbios e semelhantemente para invertebrados, sendo, portanto
necessários testes específicos para cada composto em que exista a possibilidade de
alterações endócrinas (Kendall et al., 1998). Não obstante, moléculas de determinados
hormônios, apesar de apresentarem certo grau de conservação evolutiva, desempenham
diferentes funções fisiológicas, por exemplo, enquanto o papel principal da prolactina
(PRL) em mamíferos é a estimulação da lactação, em peixes a PRL está envolvida na
osmorregulação e em anfíbios desempenha um papel na metamorfose e crescimento
(Norris, 1996). Enquanto um mesmo DE pode vir a afetar um mamífero de uma
determinada maneira, o mesmo nem sempre poderá ser aplicado a outros vertebrados,
ou invertebrados.
Apesar de ser reconhecido que muitos DEs alteram as funções reprodutivas, o
entendimento a cerca dos mecanismos pelos quais tais alterações ocorrem ainda são
incipientes em muitos aspectos (Thibaut e Porte, 2004). A maioria dos estudos
ecotoxicológicos cujo objetivo é o de avaliar possíveis efeitos de desregulação
endócrina considera apenas dados para animais vertebrados, negligenciando
representantes dos filos de invertebrados. Isto é alarmante, tendo em conta a
importância ecológica dos invertebrados. Eles são componentes essenciais de todos os
ecossistemas e, portanto, a ameaça de desregulação endócrina deve ser avaliada para
assegurar a proteção ambiental (Matthiessen e Law, 2002).
Alguns estudos realizados em laboratório sob condições controladas
demonstram que compostos metálicos (íons ou substâncias contaminantes) podem afetar
o controle hormonal da muda, a regeneração de membros, a concentração de glicose na
hemolinfa e causar alterações na pigmentação e na reprodução de crustáceos (Depledge
5
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e Billinghurst, 1999). O Cd e o Se são um dos elementos mais deletérios, chegando a
afetar o processo de muda (crustáceos), o desenvolvimento gonadal em mexilhões, a
ovogênese de ouriços do mar e o metabolismo de esteroides na estrela do mar Asterias
rubens (neste caso, Cd e Zn) (Depledge, 1999). Apesar do número de trabalhos
publicados na literatura sobre desregulação endócrina ter aumentado muito nos últimos
anos, para os invertebrados, com exceção de crustáceos e insetos, estes dados são
escassos.
Os primeiros relatos dos efeitos dos DEs em humanos datam dos anos 1940
quando aviões agrícolas pulverizaram DDT sobre plantações e todas as pessoas
envolvidas diretamente ou indiretamente com a produção agrícola tiveram diminuição
na libido e na fertilidade. Posteriormente, em meados da década de 1980, a exposição de
pessoas ao nonilfenol e ao bisfenol - A na produção de plásticos resultou em efeitos
estrogênicos; subsequentemente ao longo de mais de 50 anos, diversos agravos na saúde
humana têm sido relatados e diretamente relacionados aos DEs, entre os quais, estão
certos tipos de câncer no trato reprodutivo, tanto masculino quanto feminino e sobre a
tireoide, além de severos efeitos sobre o sistema nervoso central (Mendes, 2002).
Peixes teleósteos constituem o grupo cujos efeitos de desregulação endócrina
estão mais bem documentados, pois se conhecem desde alterações morfológicas
(Boudreau et al., 2005); histológicas (Sanchez et al., 2011) a alterações: celulares
(Arukwe, 2001), moleculares (Scholz e Mayer, 2008); sobre expressão gênica de
gonadotropinas (Narcizo, 2009); enzimáticas (Cheshenko et al., 2008); na circulação de
hormônios esteroides plasmáticos (Correia et al., 2010); metabólicos (Vieira et al.,
2012) além de efeitos relacionados a vitelogenina (VTG), como por exemplo: na síntese
(Jubeaux et al.,2012); transporte (Scott et al., 2006); expressão gênica (Puinean e
Rotchell, 2006; Biales et al., 2007) e viabilidade dos ovos e gametas (Kime e Nash,
2005). Além destes efeitos, consequências ecológicas também estão descritas (Taylor et
al., 1999; Mills e Chichester, 2005; Ankley et al., 2009).
Os anfíbios, notoriamente os anuros, têm sido considerados o táxon ideal para
estudos sobre desregulação endócrina. Seu ciclo de vida, reprodução e vida semi –
aquática estão entre alguns dos fatores que tornam este grupo um promissor modelo
para estudos dos defeitos dos DEs (Bogi et al., 2003). As principais consequências da
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exposição aos DEs sobre os animais desta classe destacam-se sobre a reprodução e a
metamorfose, com destaque aos efeitos sobre a tireoide (Heimeier e Shi, 2010).
Répteis são considerados um táxon globalmente em declínio. Hipóteses para o
declínio dos répteis incluem: perda e degradação de habitat, as espécies invasoras,
doenças, parasitismo, as mudanças climáticas globais e poluição ambiental. No entanto,
a nossa compreensão dos efeitos dos poluentes sobre os répteis ainda apresenta muitas
lacunas (Gibbons et al., 2000).
Um estudo realizado para avaliar o estado de conservação de Alligator
mississippiensis e a possível suscetibilidade desta espécie aos DEs foi conduzido
administrando-se o estrógeno sintético 17 β - estradiol aos ovos deste crocodilo durante
o período incubação, fato que resultou em feminização, sugerindo que produtos
químicos sintéticos ou metais pesados, se absorvidos pelos ovos, podem alterar a via
normal de determinação do sexo (fenotípico) nestes animais (Crain e Guillette Jr, 1998)
As aves correspondem a um táxon cujos efeitos dos DEs afetam diretamente a
reprodução. Relatos de aves marinhas cujos ovos apresentaram a casca com menor
espessura levando os mesmos a se quebrarem durante a incubação tornaram-se um caso
clássico. Dentre as espécies afetadas incluem-se pelicanos, pinguins e gaivotas, e os
resultados destes efeitos são primariamente declínios populacionais (Burger et al.,
2007). Entre outros efeitos, devidos principalmente a poluentes estrogênicos, podem ser
citados, a má formação dos órgãos reprodutores (Berg et al., 1999), a redução na
capacidade de imunocompetência e consequentemente aumento na suscetibilidade a
doenças e parasitas, aberrações morfológicas (neonatos) e principalmente desvios
comportamentais, especificamente no comportamento de corte e cuidado parental
(Carere et al., 2010).
Não somente compostos orgânicos podem provocar efeitos sobre o sistema
endócrino, compostos inorgânicos, metais e até mesmo hipóxia (Rudolf et al., 2003)
estão associados a estes efeitos. Em relação aos metais, as atividades antropogências
têm aumentado este tipo de poluição em muitas partes do mundo, permitindo que estes
compostos se acumulem em grandes quantidades nos sedimentos dos ecossistemas
aquáticos e apresentem elevado potencial de biodisponibilidade para os organismos
(Pascal et al., 2010).
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Alguns metais, como o Cu, Pb, Zn, Cd tem se destacado como poluentes em
ecossistemas marinhos com ocorrência simultânea, entretanto, a análise comparativa
dos efeitos tóxicos individuais e como mistura (dois ou mais metais) em organismos
aquáticos ainda são escassos (Xu et al., 2011). Interações toxicológicas entre metais
podem resultar em diversos tipos de efeitos, tais como antagônicos, sinérgicos, de
potenciação, entre outros (Zagatto e Bertoletti, 2006) os quais dependem dos metais e
das condições abióticas, e assim como no ambiente marinho, muitas bacias
hidrográficas brasileiras encontram-se poluídas por metais. Dados da CETESB
(CETESB 2006, 2008, 2010) no Estado de São Paulo indicam áreas com concentração
metálica acima do padrão permitido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONAMA (CONAMA, 2005), por exemplo, para o Al e para o Mn, os quais podem ser
tóxicos para a biota.
Atualmente é prioridade para a comunidade científica e reguladora internacional
o estabelecimento de métodos de ensaio de ecotoxicidade a avaliação de risco ecológico
e programas de monitoramento ambiental e em última instância, avaliar se os dados
obtidos em laboratório, que são essenciais, não são contraproducentes quando
comparados com a realidade observada no meio ambiente e assim possam apoiar
cientificamente, de forma significativa e eticamente justificável, orientações para testes
de desregulação endócrina (Hutchinson e Pickford, 2002).
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2 – Objetivos
2.1 – Objetivo Geral
O objetivo do presente estudo foi de verificar possíveis disfunções reprodutivas,
principalmente na esteroidogênese ovariana de Astyanax bimaculatus expostos a
concentrações subletais de alumínio e manganês, isolados e em exposição sincrônica.
2.2 – Objetivos Específicos
· Considerar os efeitos da exposição aquática ao alumínio e ao manganês de forma
isolada e sincrônica na concentração plasmática dos principais hormônios esteroides
envolvidos no processo de vitelogênese e maturação final dos oócitos: 17β Estradiol
(E2) e 17 alfa hidroxiprogesterona (17 α OHP), respectivamente, além do Cortisol (CT),
a Triiodotironina (T3) e a Tiroxina (T4).
· Caracterizar a dinâmica de bioconcentração destes metais em diferentes órgãos e
tecidos.
· Analisar as possíveis consequências sobre a fecundidade.
· Avaliar a influência da exposição aos metais sobre a expressão gênica do hormônio
folículo estimulante (βFSH) e do hormônio luteinizante (βLH).
· Verificar se os animais são capazes de se recuperar dos efeitos tóxicos da exposição
aos metais.
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CAPÍTULO 2
Exposição aquática de fêmeas vitelogênicas de Astyanax bimaculatus
(Characiformes:

Characidae)

ao

alumínio:

efeitos

endócrinos,

reprodutivos e de bioconcentração
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1 – Introdução
O alumínio (Al) é amplamente utilizado pela sociedade humana. Sua aplicação
vai desde a industrial, a construção civil, equipamentos eletrônicos, utensílios de
cozinha, embalagens para alimentos, latas para refrigerantes a produtos de uso pessoal e
farmacêuticos (Constantino et al., 2002; Dávila et al., 2012). Historicamente sua
importância remonta aos primórdios da civilização, sendo empregado pelos egípcios no
tingimento de tecidos, para fins medicinais pelos gregos e romanos, chegando até
mesmo a ser considerado precioso, e devido a sua raridade no século XIX foi utilizado
para adornar joias de coroas (Constantino et al., 2002).
Em sua forma metálica não ocorre em estado puro (elementar) na natureza, ele é
encontrado de forma combinada com rochas e minerais devido à alta afinidade pelo
oxigênio. Embora constitua apenas cerca de 1% da massa da Terra, o Al é o primeiro
metal e o terceiro elemento químico (O = 45,5%; Si = 25,7%; Al = 8,3%; Fe = 6,2%; Ca
= 4,6%; outros = 9,7%) em massa mais abundante da crosta e que pode ser
economicamente explorado pelo homem (Constantino et al., 2002).
Na crosta terrestre o Al é encontrado em rochas ígneas, como feldspatos
(aluminossilicatos tridimensionais), micas (silicatos lamelares) e em minerais como a
criolita, espinélio, granada, berilo e coríndon. Muitas pedras preciosas contêm Al, como
o rubi e a safira, por exemplo. O minério de importância industrial para obtenção do Al
é a bauxita, que se forma em regiões tropicais e subtropicais pela força das intempéries
(Constantino et al., 2002). A forma natural do óxido de alumínio (α-Al2O3) é utilizada
industrialmente como um abrasivo e a forma Al (OH)3 tem aplicação direta nas
indústrias de papel, tintas, vidros, cerâmicas, cremes dentais e retardantes de chamas
(Dill, 2007).
O Al é encontrado nos ecossistemas aquáticos nas formas particulada e
dissolvida. Em condições naturais ocorre a partir da erosão do solo formando Al
particulado (Alp), já a molécula Al (OH)3 (forma precipitada) se forma na superfície das
águas devido a hidrólise do Al dissolvido, que é mobilizado a partir da diminuição do
pH da água a qual pode ocorrer naturalmente por desgaseificação do CO2. A forma
dissolvida deste metal é exportada do solo para a coluna d´água sob formas iônicas:
mais comumente Al3+, formas hidroxiladas de Al ou complexado com flúor, silicatos
sulfatos como também em complexos orgânicos, entre outros (Kopácek et al., 2009).
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A distribuição do Al em regiões litorâneas do mundo todo tem sido bem
documentada, fato que permite reconhecer uma ampla variabilidade de formas
complexadas deste metal. Esta distribuição é causada principalmente por fontes fluviais,
especiação do sedimento para coluna d’ água, dissolução de poeira eólica, chuvas,
circulação de diferentes massas de água e atividade biológica (Ren et al., 2006). A
caracterização do Al para massas d’água continentais, com exceção da América do
Norte, ainda é incipiente.
Por estar amplamente associado a minerais aluminossilicatos, o Al geralmente
está indisponível para reações biogeoquímicas; contudo, atividades antropogênicas
influenciam a ciclagem litosferica do Al, proporcionando um rápido influxo deste para a
biosfera resultando no aumento da concentração deste metal para a coluna d’ água
(Krám et al., 2009). Neste sentido, o principal responsável pelo aumento do aporte deste
metal para os ecossistemas aquáticos é a acidificação do solo por chuvas ácidas, as
quais promovem um aumento dos íons H+ reduzindo o pH (Kroglund et al., 2011;
McCormick et al., 2011). Além disso, outro efeito promovido pela chuva ácida é o
esgotamento de formas lábeis de íons como o Ca2+ e o Mg2+ (Krám et al., 2009).
O Al2(SO4)3 particularmente tem sido utilizado para reduzir o desenvolvimento
do fitoplâncton e melhorar a transparência da água na precipitação de sólidos em
suspensão em estações de tratamento de água mesmo tendo sido reconhecido que esta
prática causa um aumento na concentração deste metal (Medina et al., 2011).
Adicionado a água, este sal de Al é conhecido por formar complexos hidrolisados e
reações de polimerização com destaque as formas (AlO4, Al12(OH)24(H2O7+ 12)
(Anderson e Berkovitz, 2010). Diferentes formas do Al aquoso apresentam toxicidade
para a biota e a forma inorgânica tem sido considerada a mais tóxica (Krám et al.,
2009).
No pH neutro encontrado na maioria das águas naturais, a concentração de Al
dissolvido (biodisponível) geralmente é baixa devido a pouca solubilidade do Al
mineral, a hidrólise e a formação de Al (OH)3 e a alta reatividade de hidróxidos
polimerizados deste metal com ligantes insolúveis orgânicos e inorgânicos; contudo este
metal é altamente solúvel em pH < 6,0 e > 9,0, (Vázquez et al., 2010).
As formas insolúveis de Al geralmente são consideradas bioindisponíveis e,
portanto pouco tóxicas aos organismos quando comparadas a forma iônica dissolvida
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Al3+; (encontrada em pH ácido); entretanto estudos de laboratório têm demonstrado que
em condições de pH neutro esta pode se bioconcentrar e portanto causar disfunções
fisiológicas e comportamentais (Vázquez et al., 2010). Os ligantes orgânicos e
inorgânicos também apresentam um importante papel na solubilidade do Al, entre os
quais poderiam se destacar a matéria orgânica, o Ca e o Si, respectivamente (Vázquez et
al., 2010). É importante destacar que a toxicidade do Al deve-se em parte a habilidade
deste metal de se ligar ao fósforo (Exley et al., 1993; Vrba et al., 2006; Vázquez et al.,
2010).
A biodisponibilidade, acumulação e efeitos tóxicos dos metais são afetados por
uma ampla variedade de fatores, incluindo especiação e associação com ligantes, nos
quais, em geral as formas orgânicas solúveis são consideradas muito tóxicas aos
organismos e mais biodisponíveis aos organismos topo na cadeia alimentar, por
exemplo, o Al associado com compostos orgânicos de baixo peso molecular é mais
tóxico do que quando associado a ligantes inorgânicos, tais como o fosfato.
Similarmente, o Cd associado com proteínas é mais biodisponível a invertebrados
marinhos, como decápodes, do que ligado a ligantes inorgânicos (Walton et al., 2010).
Diante do exposto, considera-se que o Al, independente da forma complexada
que pode vir a ser encontrado, tem em sua forma iônica aquela que vem a ser a mais
preocupante e potencialmente tóxica sendo considerada um problema ecológico, pois
pode vir a ser tóxico para uma variedade de organismos aquáticos ou terrestres, bem
como para a saúde humana (Kopácek et al., 2007).
A exposição humana ao Al a despeito da via é notoriamente tóxica, pois este
metal acumula-se em vários órgãos e tecidos e é provável a sua participação no
desenvolvimento de várias doenças, entre as quais se incluem anemia, distúrbios ósseos
e desordens neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, esclerose e encefalopatias
(González et al., 2004; Johnson et al., 2005; Verstraeten e Aimo, 2008). Em peixes, as
altas concentrações deste metal podem causar mortalidades, declínios populacionais,
distúrbios na natação, alterações endócrinas, em vários parâmetros hematológicos, entre
outros (Exley, 1996; Allin e Wilson, 2000; Vuorinen et al., 2003; Royset et al., 2005;
Ward et al., 2006; Correia et al., 2010; Vieira et al., 2012).
Considera-se de extrema importância avaliar os efeitos da exposição aquática ao
Al em uma espécie neotropical, neste caso, Astyanax bimaculatus uma vez que esta
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espécie pode ser considerada representativa de um ecossistema de água doce dentro de
um contexto em que fontes de poluição difusa têm demonstrado um aumento na
concentração deste metal em diversas bacias hidrográficas no Estado de São Paulo, uma
vez que pouco se sabe sobre estes efeitos neste grupo de peixes, principalmente
abrangendo aspectos reprodutivos.
Analisar a reprodução, em seus aspectos fisiológicos e moleculares em relação
ao sistema endócrino e os possíveis eventos de desregulação hormonal, bem como a
bioconcentração e distribuição do Al em diferentes tecidos e órgãos poderá contribuir
para a compreensão dos mecanismos de ecotoxicidade e preservação da ictiofauna,
sendo este o principal objetivo deste trabalho.
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2 – Materiais e Métodos
2. 1 – Ensaio de toxicidade
Foram conduzidos ensaios para avaliação da toxidade do Al em fêmeas adultas
vitelogênicas de Astyanax bimaculatus, conhecido popularmente como lambari do rabo
amarelo ou tambiú. A legislação brasileira dispõe de uma norma específica para testes
de toxicidade com peixes, a qual varia de acordo com o tipo de teste empregado e
finalidade. A ABNT-NBR 15088 (2004) corresponde a norma técnica nacional para
testes ecotoxicológicos do tipo semi-estático com peixes de água doce; sendo assim,
este estudo pautou-se nesta norma técnica para alcançar seus objetivos, cujo
delineamento atendeu às condições específicas de execução.
2.1.1 – Desenho experimental
Os ensaios realizados foram do tipo semi – estático, ou seja, com renovação
parcial de água (90 % do volume total) a cada 24 horas em dois períodos distintos de 96
horas, dos quais, o primeiro destes correspondeu ao período de exposição dos peixes ao
pH ácido e ao Al em pH ácido, enquanto que o segundo período por sua vez
correspondeu em manter os animais remanescentes em água limpa (ausência de Al) e
em pH neutro, constituindo o intitulado período de recuperação. Pode – se dizer,
portanto que este desenho experimental é do tipo semi-estático e agudo.
Os exemplares de A. bimaculatus estudados foram obtidos da piscicultura da
CESP (Companhia Energética de São Paulo) localizada em Paraíbuna/SP. Para o
transporte dos espécimes, os mesmos foram acondicionados em sacos plásticos com
água e oxigênio e levados até o biotério do Departamento de Fisiologia do Instituto de
Biociências da Universidade de São Paulo e mantidos em tanque de concreto de 1225 L
durante 7 dias para aclimatação, sendo posteriormente realocados para aquários de vidro
com capacidade de 140 litros cada um. O número total foi de sessenta espécimes,
distribuídos na densidade de 10 espécimes por aquário. Na figura 1 pode ser observada
a área do biotério destinada aos experimentos e os aquários utilizados nos ensaios de
toxicidade.
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Figura 1: Área experimental (biotério) e os aquários utilizados nos ensaios de toxicidade com fêmeas
maduras de Astyanax bimaculatus.

A água do biotério utilizada nos aquários foi proveniente da rede pública de
abastecimento. Filtros portáteis de celulose e carvão ativado (5 µm) (modelos: IMPAC
– CEP 10 e Aqualimp FICZ-10) foram utilizados para a retenção de partículas sólidas,
redução de odores, matéria orgânica e eventuais agentes químicos tóxicos. Após este
procedimento, para cada aquário foi preparado um reservatório (caixa plástica) com
volume de 140 litros, o qual permaneceu sob aeração constante e temperatura
controlada durante 24 horas pré-experimentais para volatilização do cloro (descloração)
e assim estar em condições experimentais adequadas.
Durante todo o período experimental, para manter a concentração adequada de
oxigênio dissolvido, a água dos aquários recebeu aeração constante com o uso de
aeradores portáteis externos. A temperatura também foi mantida sob controle com o uso
de termostatos. Além destes, outros parâmetros como o oxigênio dissolvido, o pH e os
compostos nitrogenados também foram monitorados diariamente com o uso de
oxímetro YSI, mod. 55, pHmetro portátil, digital, GEHAKA e kits colorimétricos
(ALCON), respectivamente. O controle do pH ideal foi feito com a aplicação de
hidróxido de sódio (NaOH 1,0 M) ou de ácido clorídrico (HCl 25%), ambos da marca
SYNTH.
Para atender a proposta deste estudo foram necessários três grupos
experimentais (duplicatas), separados entre: Grupo Controle em pH neutro (CTRL – n),
Grupo pH ácido (pH – ac) e Grupo Alumínio em pH ácido (Al). A fase experimental foi
composta de duas etapas, conforme já mencionado: exposição aguda ao pH ácido e ao
Al em pH ácido, além do controle e recuperação. Para a primeira destas, os animais
foram mantidos em um meio no qual a solução metálica foi introduzida. Ao término das
21

Evidências de desregulação endócrina causadas pela exposição ao Alumínio e ao Manganês em Astyanax bimaculatus

96 horas de exposição, foi feita uma amostragem em cada grupo (n=10) e os indivíduos
restantes permaneceram por mais 96 horas nas mesmas condições que o grupo CTRL-n.
Na fase de exposição ao metal, a alimentação foi suspensa 24 horas antes do
início do experimento, e oferecida ad libitum na fase de recuperação com ração
balanceada específica para peixes, com teor protéico de 32%.
2.2. Preparação e manipulação do contaminante metálico
A solução estoque de Al foi preparada a partir do sal de Al2SO4 (MERCK). A
massa deste sal foi mantida em estufa a 60o C durante 12 horas e após este período foi
dissolvida em água 500 ml de água MilliQ para a obtenção da solução estoque. Esta
solução foi armazenada em frasco de vidro âmbar previamente lavado com HNO3 10%
SUPRAPUR (MERCK) e acidificada com o mesmo ácido a 65% e refrigerada a 4º C.
Alíquotas de cada solução estoque foram pipetadas entre os aquários experimentais para
a concentração nominal metálica de 0,5 mg.L-1. O pH da água do grupo CTRL – n foi
mantido em torno de 7,0 e para os grupos pH – ácido e Al em torno de 5,5, necessário
para que o Al se dissolvesse.
A cada 24 horas, com o uso de bomba d’água, 90% do volume de água dos
aquários foi descartada, e para reposição foi usada a água que permaneceu 24 horas nos
respectivos reservatórios. Neste momento a solução metálica (estoque) foi reintroduzida
nos meios experimentais. Amostras de água foram coletadas antes e após as trocas de
água para análises de Al total, Al dissolvido, amônia total (NH3), nitrito (NO2) e pH.
Este último, por sua vez, foi monitorado com maior rigor devido a sua relação direta
com a biodisponibilidade de Al. Os parâmetros físico – químicos da água, juntamente
com a concentração de Al foram analisados pela empresa Nova Ambi® - especializada
em serviços analíticos seguindo protocolos do Standard Methods e com o sistema ICPMS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) Agilent® modelo 7500ce com
sistema de reação óctuplo (ORS: Octopole Reaction System) em metodologia de ensaio
conforme EPA 6020ª, respectivamente. O certificado de acreditação da empresa se
encontra em anexo (anexo 1).
2.3 Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758)
A família Characidae é amplamente heterogênea e possivelmente polifilética,
neste aspecto, as relações filogenéticas ainda estão longe de ser satisfatoriamente
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estabelecidas. Pertencente a este família, está o gênero Astyanax, com espécies que se
distribuem do Suriname até a Bacia do Prata, desde regiões costeiras até altitudes com
cerca de 3.000 metros (Sato et al., 2006).
Garutti e Briski (2000) realizaram uma revisão deste gênero e propuseram uma
nova denominação da espécie Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) para Astyanax
altiparanae referindo-se a espécie encontrada na bacia do rio Tietê e seus afluentes;
contudo, Shibatta (comunicação pessoal) alerta para o fato de que apesar do trabalho de
revisão supracitado, ainda não existe na literatura nenhum dado referente as populações
de Astyanax na bacia do Paraíba do Sul e áreas circunvizinhas que aponte uma definição
taxonômica específica.
Considera-se, portanto que Astyanax altiparanae talvez ainda não seja o nome
adequado para estes peixes; permanecendo, portanto, Astyanax bimaculatus. Shibatta
(comunicação pessoal) também considera que em publicações até o ano de 2007 ainda
estão presentes nas citações A. bimaculatus, com a ressalva de que talvez mais de uma
espécie esteja sendo referida com este nome. Desta forma devido a disparidade
taxonômica e ao fato de que os exemplares utilizados neste estudo foram provenientes
da Piscicultura da CESP em Paraibuna, região inserida na Bacia do rio Paraíba do Sul,
optou-se por manter a classificação taxonômica anterior.
Esta espécie é considerada de pequeno porte, com comprimento médio variando
de 10 a 15 cm e a massa corporal média pode chegar a 60 gramas. Possui um curto ciclo
de vida, cuja maturidade sexual começa por volta dos 120 dias de vida e os machos
durante o período reprodutivo apresentam um dimorfismo sexual muito conspícuo, visto
que a nadadeira anal se torna áspera. Possuem hábito alimentar onívoro e ocupam
importante status na cadeia trófica como forrageio de espécies carnívoras (Morais et al.,
2007).
Entre as justificativas para o uso desta espécie como modelo de estudo
fisiológico e ecotoxicológico estão o interesse comercial (principalmente a pesca), a
importância ecológica (podendo ser considerada entre as espécies que estão na “base da
cadeia trófica”), o curto ciclo de vida e a representatividade como espécie neotropical,
sendo apenas alguns exemplos. Na figura 2 está apresentada uma fêmea adulta de A.
bimaculatus, e podem ser observados os ovários desenvolvidos, típicos de um animal
que se encontra em período reprodutivo.
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OV

Figura 2: Fêmea adulta de A. bimaculatus. Ov: ovários

2.4 Procedimentos de amostragem de tecidos e plasma sanguíneo
Ao término de cada fase experimental, os peixes foram cuidadosamente retirados
dos aquários e realocados para um volume de 10 L onde foram crioanestesiados, para
em seguida serem mantidos sobre uma cuba de dissecação e contidos adequadamente
com um pano úmido sobre os olhos, momento em que foi feita a coleta do sangue pela
venopunção de vasos dorso – caudais com seringas heparinizadas (Liquemine –
Roche®) tomando-se como referência anatômica a linha lateral do animal (Ishikawa et
al., 2010). O sangue obtido foi distribuído em frascos de 1,5 ml do tipo eppendorf
previamente heparinizados e centrifugados por 5 minutos na velocidade de 655,1 g para
separação do plasma, que foi distribuído em alíquotas que permaneceram congeladas
em freezer – 80o C até a sua utilização.
Após a coleta do sangue, os parâmetros morfométricos e ponderais foram
tomados, os animais foram eutanasiados por dissecação medular na altura do opérculo e
através de uma incisão ventral os seguintes tecidos foram removidos: brânquias, baço,
rins, vesícula biliar, músculo branco, ovários e fígado. Foi necessário decepar a cabeça
dos animais para obtenção do encéfalo e da hipófise, esta última por sua vez foi
imediatamente congelada em nitrogênio líquido. Todos os tecidos foram armazenados
em freezer - 80o C e, com exceção do plasma e da hipófise, destinados a determinação
da concentração de Al e Mn. Os ovários também foram utilizados para análise da
fecundidade, cujo protocolo está descrito na seção de mesmo nome. A figura 3 ilustra
algumas etapas da obtenção de plasma e tecidos corporais.
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Figura 3: Obtenção de órgãos e tecidos de Astyanax. bimaculatus. A: Coleta de sangue; B: Eutanásia por
secção da medula espinal na altura do opérculo; C: Observação dos órgãos internos após incisão ventral;
D: Procedimentos para remoção do encéfalo e da hipófise, Seta: encéfalo.

Todos estes procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa do
Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, sob o protocolo número
101/2009.
Apenas para confirmação microscópica do estádio de maturação ovariana, o
terço médio deste órgão foi fixado em solução de Bouin acético (75 % de ácido pícrico,
20% de formol e 5% de ácido acético glacial) durante 20 - 24 horas e em seguida, este
tecido foi lavado em água corrente, para retirada do excesso de fixador para
posteriormente serem transferidos para etanol 70% até o momento do processamento,
cuja inclusão foi feita em paraplast (Erv-Plast, Erviegas Instrumental Cirúrgico Ltda).
Os cortes histológicos de 5 µm de espessura foram processados no Micrótomo Leica
RM 2155, e em seguida estes foram corados pelo método rotineiro com Hematoxilina –
Eosina (H.E). As imagens foram analisadas no microscópio DM1000 conectado a uma
câmera Leica DFC 295 para captura de imagens.
A massa dos ovários e do fígado foi registrada em balança analítica para o
cálculo do Índice Gonadossomático (IGS) e do Índice Hepatossomático (IHS),
respectivamente. O IGS foi calculado de acordo com a seguinte fórmula:

25

Evidências de desregulação endócrina causadas pela exposição ao Alumínio e ao Manganês em Astyanax bimaculatus

IGS = Wg x 100/ Wt
Wg – massa dos ovários Wt – massa corpórea
O IGS é um índice que expressa a porcentagem que os ovários representam em
relação à massa total do animal e é um indicador eficaz do estado funcional destes.
Além das gônadas, o fígado também foi pesado em balança analítica para o cálculo do
IHS, cuja fórmula está descrita abaixo.
IHS = Wh X 100 / Wt
Wh – massa do fígado Wt – massa corpórea
O IHS expressa a porcentagem que o fígado representa em relação à massa total
do animal e contribui para a interpretação de dados principalmente metabólicos e
patológicos que envolvem este órgão.
2.5 – Dosagens hormonais
Os esteroides gonadais: Estradiol (E2), 17α-hidroxiprogesterona (17α-OHP), os
hormônios tireoideanos: Triiodotironina (T3) e a Tiroxina total (T4) foram quantificados
no plasma pelo método de elisaimunoensaio (ELISA), com o uso de kits da marca
Interkit®, enquanto que o cortisol com kits também de ELISA da marca Monobind Inc®.
As leituras ocorreram em leitora de microplacas no espectrofotômetro Spectra Max 250
(Molecular Devices). Todas as análises foram realizadas segundo instruções do
fabricante.
2.6. Análise quantitativa de Al em tecidos e órgãos
2.6.1 Digestão ácida
A massa referente a cada tecido necessária para a quantificação de Al foi
definida em testes preliminares, enquanto que para o encéfalo, o baço e a vesícula biliar
foi necessário o órgão todo. Ambos, tecidos e órgãos tiveram sua massa registrada e
foram secos em estufa a 60o C para obtenção do peso seco; em seguida foi realizada
uma digestão ácida em HNO3 suprapur (MERCK), também em 60o C durante 48 horas.
O conteúdo obtido foi encaminhado para quantificação na Alemanha em ICP-MS
(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) de acordo com a metodologia da EPA
(Environmental Protection Agency) 6020A pela empresa terceirizada Nova Ambi
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Serviços Analíticos. O certificado de acreditação da empresa alemã que realizou as
analises estão em anexo (anexo 2).
2.7. Fecundidade e frequência oocitária
Após registrada a massa dos ovários e retirada a fração para a análise de Al, o
tecido restante teve sua massa registrada e logo em seguida este tecido foi armazenado
em solução de GILSON modificada (Simpson, 1951), cujos reagentes seguem a
proporção: 880ml de água destilada; 100ml de álcool 60%; 18ml de ácido acético
glacial; 15ml de ácido nítrico; 20g de cloreto de mercúrio sublimado). Após cerca de 60
dias nesta solução, os oócitos dissociados foram transferidos para etanol 70%. No
momento da seleção de subamostras para análise, esta solução foi transferida para um
volume maior de 1000 mL a partir do qual, com a utilização de uma pipeta Stempel, foi
retirado 2,5 mL para as subamostragens.
Os oócitos foram analisados em uma microplaca de acrílico sob uma lupa
acoplada a uma câmera fotográfica para captura de imagens. Em cada uma destas placas
os oócitos foram contados e seu diâmetro registrado para os cálculos de frequência e
fecundidade. As imagens obtidas foram tratadas no programa Leica Application Suite
Professional DEC250.
Para determinação da frequência e do diâmetro oocitário, foi necessário
estabelecer classes de diâmetros dos oócitos, tendo sido padronizado para estas análises
dimensões que variaram a cada 100 µm, a partir das quais foi estimada a fecundidade
absoluta (número de oócitos que seriam eliminados por uma fêmea, durante um período
reprodutivo) e a fecundidade relativa em relação a massa corpórea.
O número total de oócitos na solução de Gilson foi calculado através da fórmula:
N = n x V / v.
N - número de oócitos estocados no Gilson
n - número de oócitos contados na amostra de 2,5ml
v - volume da amostra (2,5ml)
V – 1000 ml (volume total da suspensão dos oócitos)
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Determinados o número total de oócitos por fêmea, foi necessária a correção
pela massa dos ovários que foram estocados na solução de Gilson, em relação a
massa total das gônadas de cada animal com a seguinte fórmula:
N` = N x Wgt / WgG.
N` - número de oócitos por fêmea
N - número de oócitos estocados no Gilson em determinado peso em gramas de
ovários
Wg G - peso das gônadas (em gramas) estocadas na solução de Gilson
Wg t - peso total das gônadas em gramas
Com os valores referentes ao número total de oócitos por fêmea, estimou-se a
fecundidade absoluta (FA) com a fórmula:
FA = N` x S / 100.
FA - número estimado de oócitos que serão eliminados em um período reprodutivo
N` - número de oócitos por fêmea
S - somatória da frequência dos oócitos vitelogênicos.
A fecundidade relativa (FR) (em relação à massa corpórea) foi calculada com a
seguinte fórmula:
FR = FA/Wt
FA = fecundiade relativa
Wt - massa corpórea total
2.8. Expressão gênica de gonadotropinas
Inicialmente, para a extração do RNA total hipofisário foi utilizado o reagente
Trizol (Invitrogen®), que consiste em uma solução monofásica de fenol e isotiocianato
de guanidina. Este método é amplamente utilizado em biologia molecular sendo
adequado para a extração de RNA total em inúmeras amostras, pois proporciona a
solubilização simultânea de tecidos ou células e inativação de RNases endógenas.
Entretanto, nos resultados iniciais deste estudo a quantificação do RNA total obtido por
amostra não foi suficiente para a reação de transcrição reversa, o que requereria a
utilização de um pool de amostras (3 aproximadamente) e consequentemente acabaria
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por impor ajustes metodológicos indesejados. Diante disso, foi utilizado o kit de
extração de RNA total - RNAqueous kit (Ambion Inc®) de acordo com instruções do
fabricante, cujo rendimento médio foi de 0,9 µg/µl de RNA total por amostra.
A reação de transcrição reversa foi realizada com oligo dT primer (Promega®) e
com a enzima RevertAID H Minus Reverse Transcriptase # EP0451 (Fermentas®) a
partir de aproximadamente 0,5 µg de RNA total. O cDNA obtido foi submetido a uma
reação de PCR a partir de primers degenerados para FSH e LH (subunidade β) dos
estudos de Parhar et al., (2003) no seguinte gradiente de temperaturas de associação dos
oligonucleotídeos 40x (52.0; 52.2; 52.7; 53.6; 54.7; 56.1; 57.7; 58.8; 60.1; 61.2; 62.0;
62.4ºC) para assim determinar as condições ideais para o funcionamento destes primers.
Estas reações ocorreram no termociclador Master Cycler modelo Nexus gradiente
(Eppendorf®). Todas as quantificações de DNA e RNA ocorreram no equipamento
Nanodrop TM Spectrophotometer (ND-1000).
Os fragmentos obtidos pela reação de PCR foram verificados em gel de agarose
a 2% e, depois de constatado o tamanho de pares de bases esperado para cada gene
(βFSH e βLH), procedeu-se a extração e purificação destas bandas do gel de agarose
com o uso de QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN®), comparados com o marcador
100 pb. O produto amplificado na reação de PCR (inserto) foi clonado utilizando-se o
vetor pGEM-T Easy Vector Systems – Promega®, juntamente com a enzima T4 DNA
ligase (Promega®) de acordo com as instruções do fabricante. A proporção inserto vetor foi de [3:1], respectivamente e a transformação bacteriana foi em colônias
competentes de Escherichia coli linhagem DH5α, as quais permaneceram incubadas em
estufa a 37°C por 24h, plaqueadas em meio SOB sólido com ampicilina, isopropil-β-Dtiogalactosídeo (IPTG) e 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactosideo (X-gal).
Após este período de incubação para a reação de transformação bacteriana
(inserção do vetor com o inserto nos plasmídeos bacterianos) foram selecionadas
colônias brancas, pois teoricamente estas são recombinantes e contém o inserto de
interesse, e removidas do meio sólido para o meio SOB líquido, com ampicilina por
mais 24 horas a 37o C sob constante agitação. O DNA plasmidial obtido desta reação foi
extraído (Miniprep) através da lise alcalina que é um dos procedimentos mais usuais e
rápidos para a extração de plasmídeos bacterianos (Sambrook e Russel, 2001).
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A reação de digestão plasmidial dos clones transformados ocorreu com a enzima
de restrição ECORI fast digest #FD0274 (Thermo Scientific®) de acordo com as
instruções do fabricante. Por intermédio de uma eletroforese o inserto foi analisado e
comparado entre amostras digeridas e não digeridas. Subsequentemente, os clones
contendo bandas cujo tamanho esperado foi constatado na eletroforese passaram por
reação de sequência com os seguintes reagentes: tampão Save Money (200 mM TrisHCl pH 9,0 e 5 mM MgCl2), e o kit para reação de sequenciamento BigDye Terminator
Cycle SequencingV 3.1 (Applied Biosystem®), com os primers T7 ou SP6 (3.2 µM,
Invitrogen®).
Estas reações ocorreram em termociclador nas seguintes condições: 96ºC por
90 segundos, seguidos de 49 ciclos de 96ºC por 20 segundos, 55º C por 20 segundos e
60º C por 4 minutos, sendo em seguida precipitadas e secas a 96ºC por 2 minutos em
termociclador. Estas amostras foram submetidas a um sequenciador automático ABI
3100 (Applied Biosystem), no Instituto de Química da Universidade de São Paulo.
Os resultados da reação de sequência foram expressos em cromatogramas, que
por sua vez foram analisados e editados no software Bioedit Sequence Alignment Editor.
As respectivas sequências foram alinhadas no mesmo software e realizado o BLAST
(Basic Local Alignment Search Tool) na base de dados pública para comparação e
confirmação das sequências de nucleotídeos (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/Blast.cgi).
Confirmadas as sequências de FSH e de LH, procedeu-se a elaboração de primers
internos específicos para a reação de PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR)
utilizando-se

a

ferramenta

online

OligoPerfect™

http://tools.invitrogen.com/content.cfm?pageid=9716&icid=fr-oligo-6.

Designer

em

Posteriormente

as condições ideais do primer elaborado foram conferidas no software Oligo Calc:
Oligonucleotide

Properties

Calculator

em:

http://www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html.
O gene utilizado como normalizador foi o ELF1 – α (elongation factor),
descritos por McCurley e Callard, (2008) como ideal para estudos relacionados ao
encéfalo de peixes. Os primers foram gentilmente cedidos pela pesquisadora Dra. Maria
Inês Borella, pois estes foram delineados por Adolfi (2011) para a espécie Astyanax
altiparanae. A partir destes primers, foi determinada sua especificidade para a espécie
apresentada neste estudo A. bimaculatus, na qual o produto obtido foi sequenciado e os
30

Evidências de desregulação endócrina causadas pela exposição ao Alumínio e ao Manganês em Astyanax bimaculatus

primers internos desenhados, conforme metodologia supracitada para βFSH e βLH. O
gradiente de temperatura para o PCR foi de: 94o C – 2 minutos, 94o C – 30 segundos,
58o C – 30 segundos, 72o C – 30 segundos (40 vezes); 94o C (40 vezes), 72o C – 7
minutos e storage 4oC.
2.8.1 PCR em tempo real (qRT-PCR)
Para a análise da expressão gênica e quantificação absoluta dos genes em
questão: βFSH, βLH e ELF1-α, foi construída um curva padrão com 10 pontos: 100 a
109 a partir dos plasmídeos dos quais os primers internos específicos foram elaborados.
O DNA plasmidial, pGEM - T Easy Vector de 3015 bp contendo os insertos foi clivado
com a enzima Scal #ER0431 (Thermo Scientific®) linearizando o vetor pelo lado oposto
ao do inserto e os fragmentos gerados foram verificados em gel de agarose a 2%. As
bandas obtidas foram extraídas do gel e purificadas pelo Protocolo Bench: QIAquick
Gel Extraction Kit (QIAGEN®).
O qRT-PCR proporciona a determinação da expressão quantitativa dos genes em
tempo real, sendo sensível a ponto de detectar a presença de uma única cópia gênica e
quantificar exatamente a expressão de um único gene (Novais et al., 2004) . Para tanto,
os produtos amplificados em tempo real são quantificados através da emissão de sinal
fluorescente. No presente trabalho foi feito o método de comparação de Ct (cycle
threshold - ciclo limiar) ou ∆∆Ct. Durante os ciclos iniciais, o sinal de fluorescência,
assim como previsto, foi fraco e não pôde ser distinguido da fluorescência basal
(background). O ponto que detectou o ciclo no qual a reação atingiu o limiar da fase
exponencial foi denominado de ciclo Threshold. A emissão dos compostos
fluorescentes está diretamente relacionada à quantidade de DNA amplificado.
Foi utilizado o fluoróforo Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2X) ROX
Solution (#K0251) Thermo Scientific®, de acordo com as especificações do fabricante,
juntamente com os primers específicos elaborados para este estudo referentes aos genes
de interesse. Cada reação foi amplificada em um ciclo inicial de 50°C por 2 minutos e
95°C por 10 minutos, seguidos de 40 ciclos de 94°C por 30 segundos e 58,3°C por 20
segundos. A obtenção dos dados e a determinação do número de cópias das amostras
foram feitas no termociclador ExicyclerTM 96 através do software Exicycler Diagnosis3.
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3. Análises estatísticas
Os resultados referentes as análises físico químicas da água foram expressos em
médias ± desvio padrão (DP), enquanto que os resultados biológicos de cada grupo
estudado foram representados por médias ± erro padrão da média (EPM). Os testes
estatísticos foram realizados no programa estatístico SigmaStat (versão 3.5) e foi
aplicada a Análise de Variância (One Way ANOVA) seguida do teste Tukey nas
comparações paramétricas; contudo, para as análises não paramétricas foram aplicados
os testes Kruskal-Wallis, ou Dunn’s, sugeridos pelo software. O teste T foi utilizado na
comparação entre o grupo do experimento agudo e seu respectivo grupo de recuperação.
4 – RESULTADOS
4.1- Características físico – químicas da água
A água destinada aos ensaios de toxicidade pode ser um interferente direto nos
resultados

obtidos

em

experimentos

desta

natureza;

consequentemente,

sua

caracterização físico-química é essencial para a interpretação, discussão e proposição de
efeitos tóxicos, neste caso, do Al. Considerou-se que dentre tais características, as
apresentadas na tabela 1, (analisadas apenas uma vez, antes do início dos experimentos)
que por sua vez revelaram a composição de alguns dos íons presentes na água da rede
pública de abastecimento são representativas do contexto no qual estão alguns dos íons
mais importantes que poderiam interagir com Al e Mn.
Tabela 1: Composição iônica da água de abastecimento da rede pública utilizada nos experimentos.

H 2O
Biotério

Cálcio Total
(mg.L-1)

Ferro
Total
(mg.L-1)

Cloreto
(mg.L-1)

Nitrogênio
Total
(mg.L-1)

Sulfato
(mg.L-1)

Fosfato Total
(mg.L-1)

8,88

0,09

4,9

0,4

12

0,46

Dentre outras características limnológicas importantes, estão as apresentadas na
tabela 2, das quais se destaca principalmente a alcalinidade e a dureza.
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Tabela 2: Características físico – químicas da água de abastecimento da rede pública utilizada nos ensaios
de toxicidade. MO: matéria orgânica; CIT: carbono inorgânico total; COT: carbono orgânico total.

Alcalinidade
Total
(mg.L-1)
CaCO3

MO
(%)

CIT
(mg.L-1)

COT
(mg.L-1)

Condutividade
(uS/cm)

Dureza
Total
(mg.L-1)

Turbidez
(NTU)

15

19,2

1,2

1,3

65,5

26

1

H 2O
Biotério

4.1.1 – Temperatura, Oxigênio Dissolvido e Compostos Nitrogenados
A temperatura da água e a concentração de oxigênio dissolvido (OD) foram
monitorados tanto no experimento agudo como na recuperação, cujas médias foram
respectivamente de (25,19o C e 7,16 mg.L-1) e (25,15 oC e 7,10 mg.L-1) para o grupo
CTRL – n, de (24, 59 oC e 7,18 mg.L-1) e (25,15 oC e 7,25 mg.L-1) para o grupo pH – ac
e de (24,64 oC e 7,15 mg.L-1) e (25,7 oC e 7,12 mg.L-1) para o grupo Al.
A concentração de compostos nitrogenados, expressa em mg. L-1 de amônia total
(NH3) e nitrito (NO2-) mantiveram-se praticamente nulas, o que denota uma baixa taxa
de excreção dos animais como também condições físico-químicas da água controladas e
adequadas.
4.1.2 – pH
O pH recebeu especial atenção entre todas as variáveis hidroquímicas devida a
sua capacidade de influenciar a especiação e biodisponibilidade metálica. Uma vez que
a água utilizada neste experimento veio da rede pública de abastecimento e esta
apresentou certa capacidade de tamponamento, isto implicou numa oscilação do pH
com uma tendência a elevação da acidez em direção a neutralidade, a qual foi corrigida
e registrada entre os intervalos de troca de água.
As tabelas 3 a 5 apresentam a média do pH entre os três grupos experimentais,
antes e após as trocas de água entre cada intervalo de 24 horas, bem como sua
respectiva variação. Entre os grupos experimentais, a variação média do pH após as 96
horas de exposição aguda foi de 0,11 ± 0,02 para o grupo CTRL – n, de 0,73 ± 0,04 para
o grupo pH – ac e de 0,71 ± 0,05 para o grupo Al.
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Tabela 3: Variação de pH durante as 96 horas de exposição aguda de fêmeas vitelogênicas de Astyanax
bimaculatus do grupo CTRL – n (média ± DP).

Grupo Controle pH neutro – Média dos valores iniciais e finais de pH

Intervalo de tempo
(horas)
0 – 24
24* – 48
48* – 72
72* – 96

pH inicial pH final
7,06 ± 0,01
7,06 ± 0,05
7,07 ± 0,03
7,04 ± 0,01

7,17 ± 0,04
7,22 ± 0,09
7,16 ± 0,00
7,96 ± 0,06

Média

Variação diária

7,12 ± 0,03
7,14 ± 0,02
7,12 ± 0,01
7,08 ± 0,02

0,11
0,16
0,09
0,08

Tabela 4: Variação do pH durante as 96 horas de exposição aguda aguda de fêmeas vitelogênicas de
Astyanax bimaculatus do grupo pH – ac (média ± DP).

Grupo pH ácido Média dos valores iniciais e finais de pH

Intervalo de tempo
(horas)
0 – 24
24* – 48
48* – 72
72* – 96

pH inicial pH final
5,63 ± 0,07
5,52 ± 0,04
5,38 ± 0,18
5,35 ± 0,07

6,52 ± 0,06
6,16 ± 0,08
5,98 ± 0,03
6,12 ± 0,06

Média

Variação diária

6,08 ± 0,06
5,84 ± 0,06
5,68 ± 0,10
5,73 ± 0,07

0,89
0,64
0,61
0,77

Tabela 5: Variação do pH durante as 96 horas de exposição aguda de fêmeas vitelogênicas de Astyanax
bimaculatus do grupo Al (média ± DP).

Grupo Alumínio – Média dos valores iniciais e finais de pH
Intervalo de tempo
(horas)
0 – 24
24* – 48
48* – 72
72* – 96

pH inicial pH final
5,35 ± 0,03
5,23 ± 0,18
5,39 ± 0,02
5,27 ± 0,01

6,12 ± 0,18
5,98 ± 0,02
6,04 ± 0,01
5,93 ± 0,04

Média

Variação diária

5,74 ± 0,03
5,61 ± 0,17
5,71 ± 0,02
5,60 ± 0,01

0,77
0,75
0,65
0,66

Os valores médios de pH da água do experimento de recuperação foram de 7,40
± 0,01 para o grupo CTRL – n, e de 7,43 ± 0,04 para os grupos CTRL – ac e Al.
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4.2 – Alumínio
A concetração nominal de Al, ou seja, a concentração introduzida nos aquários
calculada a partir da solução mãe foi de 0,5 mg. L-1. As médias e os respectivos desvios
padrões das concentrações de Al total (todas as formas de Al solúveis e
insolúveis/precipitadas) foram de 0,0 mg. L-1 para os grupos controle e de 0,6 mg. L-1 ±
0,07 para o grupo Al, enquanto que a concentração de Al dissolvido, sendo esta a fração
que teoricamente está biodisponível para os animais foi de 0,4 mg. L-1 ± 0,16 também
no grupo Al. A variação diária na concentração deste metal, nas frações total e
dissolvida e sua relação com o pH para o grupo Al, encontra-se na figura 4. A
concentração deste metal durante o período de recuperação foi nula entre todos os
grupos experimentais.

Alumínio

TOTAL
DISSOLVIDO

6,2

0,6

6,0

0,5

5,8
5,6

0,4

5,4

0,3

pH

mg. L-1

pH

0,7

5,2

0,2

5,0

0,1

4,8

0,0

4,6
0

24

24*

48

48*

72

72*

96

Período Experimental - horas
Figura 4: Variação na concentração de Al total, dissolvido e de pH durante o experimento agudo com
Astyanax bimaculatus no grupo Al. (*) Indicam os momentos das trocas de água.

4.3 – Índices corporais de Astyanax bimaculatus
As médias referentes ao comprimento total e a massa corpórea, além do IGS e
do IHS de cada grupo experimental estão apresentadas na tabela 6, sendo que a massa
corporal média dos animais de todos os grupos foi de 51,23 ± 1,58g e o comprimento de
14,26 ± 0,11 cm para o experimento agudo e de 47,39 ± 1,20 g e 13,93 ± 0,09 cm de
comprimento para o experimento agudo. Nenhuma diferença estatística significativa foi
observada para o IGS entre os grupos experimentais tanto no experimento agudo
(P=0,380),

como

na

fase

de

recuperação

(P=0,777),

ou

na

comparação
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interexperimental: CTRL – n com CTRL – n (P = 0,460), pH – ac com pH – ac (P =
0,447) e entre Al com Al (P = 0,465). A análise estatística do IHS também não revelou
diferenças estatísticas significativas entre os grupos experimentais tanto no experimento
agudo (P = 0,061) como na recuperação (P = 0,452) e nas respectivas comparações:
CTRL – n com CTRL – n (P = 0,453), pH – ac com pH – ac (P = 0,361) e entre Al com
Al (P = 0,852). Não foi registrada mortalidade em nenhum grupo experimental.
bela 6: Dados morfométricos, ponderais, IGS e IHS de Astyanax bimaculatus (média ± EPM).

ENSAIO

Agudo

Recuperação

Grupos
Experimentais

N

Comprimento
Total (cm)

Massa
Corpórea
(g)

IGS (%)

IHS (%)

CTRL – n

10

14,23 ± 0,85

54,25 ± 12,14

16,21 ± 8,82

0,80 ± 0,24

pH – ac

10

14,68 ± 0,87

59,24 ± 11,34

18,56 ± 4,88

0,92 ± 0,22

Alumínio

10

14,23 ± 0,90

44,98 ± 8,52

14,61 ± 5,38

1,06 ± 0,27

CTRL – n

10

14,00 ± 1,02

47,53 ± 13,81

17,75 ± 5,50

0,88 ± 0,24

pH – ac

10

14,06 ± 0,73

48,48 ± 9,66

17,27 ± 2,32

1,04 ± 0,34

Alumínio

10

13,65 ± 0,71

45,25 ± 8,05

16,31 ± 5,07

1,03 ± 0,34

A análise histológica dos ovários permitiu identificar microscopicamente o
estádio de maturação, confirmando a análise macroscópica de que estas fêmeas estavam
no estádio maduro do ciclo reprodutivo. A figura 5 é uma foto de microscopia que
evidencia a maioria dos oócitos presentes no ovário como vitelogênicos.

OV
OV
OV

OV

A

B

Figura 5: Cortes histológicos dos ovários de A. bimaculatus. Aumento de 100 vezes (A) e 40 vezes (B).
Oócitos perinucleolares (setas); Oócitos vitelogênicos (OV).
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4.4 – Fecundidade e frequência oocitária
Neste estudo estão apresentados os dados referentes a fecundidade de A.
bimaculatus (Tabela 7) como fecundidade relativa (FR), relacionada à massa corpórea.
A exposição aguda de A. bimaculatus ao pH ácido e ao Al não resultou em
alterações sobre a FR (P = 0,390), embora o grupo CTRL – n tenha apresentado valores
bem maiores do que os demais grupos. A FR dos animais do período de recuperação
também revelou valores mais altos para o grupo CTRL – n, sendo neste caso, diferente
estatisticamente dos grupos Al (P = 0,002) e pH – ac (P = 0,003). Apesar da análise
estatística não ter revelado diferenças entre os grupos experimentais do período agudo,
nota-se que em ambos os períodos experimentais a fecundidade dos grupos pH – ac e Al
foram menores do que a fecundidade do grupo CTRL – n, o que demonstra um efeito
negativo sobre a fecundidade dos animais dos grupos pH – ac e Al. Não foram
encontradas diferenças estatísticas significativas na comparação entre os grupos dos
dois períodos experimentais, sendo todos os valores de P maiores do que (0,05).
Tabela 7: Fecundidade relativa de Astyanax bimaculatus dos períodos de exposição aguda e de
recuperação CTRL – n (grupo controle), pH – ac (grupo pH ácido), Al (grupo Al) (Média ± EPM). Letras
diferentes indicam diferenças estatísticas significativas entre os grupos experimentais

Fecundidade relativa a massa corpórea de Astyanax bimaculatus

CTRL - n

pH - ac

Al

AGUDO

444,17 ± 139,42

58,89 ± 23,41

53,06 ± 12,21

RECUPERAÇÃO

612,21 ± 108,54

a

72,70 ± 20,46

b

43,11 ± 5,47

b

A análise da frequência permitiu identificar oócitos de 100 a 1100 μm de
diâmetro, tendo sido adotado como critérios de classificação de 0 a 500 μm oócitos
perinucleolares e acima deste diâmetro oócitos vitelogênicos. Pode-se verificar que a
porcentagem de maior ocorrência foi entre 701 a 900 μm, o que corrobora a análise do
estádio de maturação dos animais, como maduros (Figura 6).
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Frequência Oocitária
60
50
40
%

30
20
10
0

CTRl - n

pH - ac

Al

CTRl - n (recup)

pH - ac (recup)

Al (recup)

Figura 6: Frequência oocitária de Astyanax bimaculatus de todos os grupos experimentais do período
agudo e do período de recuperação. Grupo controle (CTRL – n), pH ácido (pH – ac), alumínio (Al). A
identificação (recup) indica os grupos do período de recuperação. Diâmetros oocitários separados em
classes de 100 μm com variação de 0 a 1100 μm.

4.5 – Caracterização da Bioconcentração de Al
Neste estudo, a única rota de exposição dos peixes aos metais foi a aquática,
portanto, considerou-se que a análise quantitativa de Al nos diferentes tecidos (mg.g-1)
foi de suma importância para auxiliar na compreensão da dinâmica de bioconcentração
deste metal no organismo, portanto, foram selecionados 8 entre os principais tecidos
e/ou órgãos para posteriores associações com disfunções fisiológicas.
A figura 7 apresenta a distribuição de Al entre os diferentes tecidos de A.
bimaculatus do grupo Al, referente a fase de exposição aguda a este metal. Nesta figura
se destacam principalmente as brânquias como o órgão em que ocorreu o maior
acúmulo, seguidos pelo fígado, encéfalo e ovários.
Pode-se verificar na figura 8, que ocorreu uma redução em relação a
bioconcentração de Al nas brânquias, pois este órgão está diretamente relacionado a
interface água/organismo, e uma vez que o metal é removido do meio experimental há
uma redução drástica no acúmulo deste metal, e embora tenham se mantido como os
três principais órgãos alvo: brânquias, fígado e encéfalo, pode-se notar que os rins,
ovários e baço também são locais de deposição do Al, embora em menores
concentrações. A vesícula biliar por sua vez manteve-se praticamente inalterada, haja
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vista que este órgão pode ser considerado uma possível via de excreção para o Al. Os
valores encontrados nos grupos CTRL – n e pH – ac foram praticamente nulos (0,0
mg.g-1).

Bioconcentração de Al
OVÁRIOS; 3,71

RIM; 0,18

MÚSCULO; 0,14
BAÇO; 1,32

VESÍCULA
BILIAR; 2,4

ENCÉFALO; 6,19
FÍGADO; 8,33
BRÂNQUIAS;
83,83

Figura 7: Bioconcentração de Al em (mg.g-1) nos diferentes tecidos de A. bimaculatus do grupo Al após a
fase de exposição aguda (média ± EPM).

Na tabela 7 está apresentada a média em mg.g-1 (± EPM) da bioconcentração de
Al nos diferentes órgãos e tecidos de A. bimaculatus da etapa de exposição aguda e da
etapa de recuperação. Comparando-se as duas etapas experimentais, é importante
destacar que as brânquias, fígado e encéfalo são os locais de maior deposição deste
metal em ambas as etapas, e não foram encontradas diferenças estatísticas significativas,
entre a fase aguda e recuperação nos grupos experimentais (P > 0,05).

Bioconcentração de Al - recuperação
RIM; 3,04

MÚSCULO; 0,1

OVÁRIOS; 2,8

VESÍCULA
BILIAR; 1,01

BAÇO; 1,43
FÍGADO; 7,48

ENCÉFALO; 5,07
BRÂNQUIAS;
9,21

Figura 8: Bioconcentração de Al em (mg.g-1) nos diferentes tecidos de Astyanax. bimaculatus do grupo Al
após a fase de recuperação (média ± EPM).
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Tabela 7: Bioconcentração de Al nos diferentes órgãos e tecidos de fêmeas vitelogênicas de Astyanax bimaculatus nas duas etapas experimentais do grupo Al (média ± EPM).

Bioconcentração de Al (mg.g-1) em diferentes órgãos e tecidos de Astyanax bimaculatus

Brânquias

Fígado

Encéfalo

Ovários

Vesícula

Baço

Músculo

Rins

AGUDO

83,83±66,1

8,33 ± 4,2

6,19 ± 3,8

3,71 ± 0,3

2,4 ± 1,4

1,32 ± 0,3

0,14 ± 0,0

0,18 ± 0,0

RECUPERAÇÃO

9,21 ± 2,7

7,48 ± 1,8

5,07 ± 1,6

2,8 ± 2,4

1,0 ± 0,8

1,43 ± 1,2

0,1 ± 0,0 b

3,04± 1,6

4.6 – Hormônios Esteroides
A exposição de A. bimaculatus ao pH ácido e ao Al em pH ácido nas condições
experimentais delineadas neste estudo não resultaram em alterações plasmáticas na
concentração de E2 e 17α – OHP em relação ao grupo CTRL – n. Entretanto, em ambos
os casos, pode-se dizer que o pH ácido apresentou uma tendência a elevar as
concentrações plasmáticas destes hormônios, enquanto que o Al apresentou uma
tendência à diminuição (Figuras 9 e 10).
Foram encontrados os seguintes resultados estatísticos para o E2 dos animais do
período agudo: CTRL – n e pH – ac (P =0,463), CTRL – n e Al (P = 0,235), sendo
significativa apenas a comparação entre pH – ac e Al (P =0,030). Da mesma forma, para
a 17α – OHP as comparações entre CTRL – n e pH – ac (P = 0,151) e CTRL – n e Al (P
= 0,242) não foram estatisticamente significativas, apenas a comparação pH – ac e Al
foi estatisticamente significativa (P = 0,005) referentes ao período agudo.
Em relação a etapa de recuperação, não houve nenhuma alteração na
concentração de E2 (P = 0,441), enquanto que para 17α – OHP, os resultados observados
para o pH – ac e para o Al foram opostos aos resultados observados após a exposição
aguda, pois a concentração de 17α – OHP plasmática elevou-se nos animais do grupo
primeiramente exposto ao Al e diminuiu nos animais do grupo pH – ac, embora estes
dados não sejam estatisticamente distintos do grupo CTRL – n, (P = 0,072) e (P =
0,778) respectivamente, mas são diferentes quando comparados entre si (P = 0,034).
É importante também destacar que após a análise conjunta dos resultados das
duas etapas experimentais comparando o grupo experimental do período agudo com seu
respectivo grupo do período de recuperação, notou-se que a concentração plasmática de
E2 para grupo pH – ac diminuiu no período de recuperação (P =0,005), não sendo
observada nenhuma outra alteração para os grupos CTRL – n (P =0,464) e Al (P =
0,487). Entretanto, conforme já mencionado anteriormente, para a 17α – OHP a
diminuição deste hormônio no grupo pH – ac, da etapa de recuperação é
estatisticamente diferente quando comparado ao seu respectivo grupo do período agudo
(P = 0,030), da mesma forma o aumento hormonal observado para o grupo Al é
estatisticamente significativo na comparação deste grupo entre as duas etapas
experimentais (P = 0,001). Nas figuras 9 e 10 estão representados cada um destes
resultados.
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17 β ESTRADIOL
3000
2500

AGUDO
RECUPERAÇÃO

*

a
ab

pg/ml

2000
b

1500
1000
500
0
CTRL - n

pH - ac

Al

Grupos Experimentais
Figura 9. Concentração plasmática do hormônio 17β Estradiol em fêmeas Astyanax bimaculatus após as
etapas de exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), grupo de exposição
ao pH ácido (pH – ac), alumínio (Al). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas para
o período agudo (ab). Os (*) indicam diferenças estatísticas entre o período agudo e recuperação do
mesmo grupo.
AGUDO
RECUPERAÇÃO

17 α OHP
30

b´

25
a
ng/ml

20
15

ab

a´b´

*
a´

10

b

5
0
CTRL - n

pH - ac

Al

Grupos experimentais

Figura 10. Concentração plasmática do hormônio 17α OHP em fêmeas de Astyanax bimaculatus após as
etapas de exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), grupo de exposição
ao pH ácido (pH – ac), grupo de exposição ao alumínio (Al). Letras diferentes indicam diferenças
estatísticas significativas entre os grupos experimentais: para o período agudo (ab), para o período de
recuperação (a´b´). Os (*) indicam diferenças estatísticas entre o período agudo e recuperação do mesmo
grupo.
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Com relação ao CT os resultados das análises demonstraram que o Al causou
diminuição na concentração plasmática após a exposição aguda (P = 0,021), contudo
nenhum efeito foi observado após o período de recuperação (P = 0,586). Entretanto, a
comparação interexperimental demonstrou que os animais expostos ao Al são capazes
de recuperar-se quando o metal é removido do meio aquático (P = 0,040). A
comparação entre os grupos CTRL – n e pH ácido não revelou diferenças estatísticas
significativas (P = 0,933) e ( P = 0,307), respectivamente (Figura 11).

AGUDO

Cortisol

RECUPERAÇÃO

60

ug/dl

50

a

a

*

40
30

b

20
10
0
CTRL - n

pH ácido

Al

Grupos experimentais
Figura 11. Concentração plasmática do hormônio CT em fêmeas de Astyanax bimaculatus após as etapas
de exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), grupo de exposição ao pH
ácido (pH – ac), grupo de exposição ao alumínio (Al). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas
significativas entre os grupos experimentais para o período agudo (ab). Os (*) indicam diferenças
estatísticas entre o período agudo e recuperação do mesmo grupo.

4.7 – Hormônios Tireoidianos
Além dos esteroides supracitados, também foram analisadas as concentrações
plasmáticas dos hormônios T3 e T4 para verificar se estes hormônios também
apresentariam algum tipo de alteração quando os animais foram expostos ao Al e ainda
se os animais seriam capazes de reajustar tais alterações no período de recuperação.
Após as 96 horas de exposição ao pH ácido e ao Al em pH ácido, houve um
aumento na concentração plasmática de T3 apenas para os animais do grupo Al (P =
0,001). Após o período de recuperação, não se observou nenhuma alteração plasmática
estatisticamente relevante (P =0,855). Contudo, houve uma considerável redução na
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concentração plasmática deste hormônio para os animais do grupo Al, sendo que a
comparação deste grupo entre as duas etapas experimentais foi estatisticamente
diferente (P = 0,003). As demais comparações dos grupos CTRL – n e pH ácido entre
seus respectivos grupos dentre as duas etapas experimentais não foram estatisticamente
relevantes, (P = 0,797) e (P = 0,769), respectivamente (Figura 12).
Os animais dos grupos pH – ac e Al após as 96 horas de exposição aguda
apresentaram uma redução na concentração plasmática T4 em relação ao CTRL – n (P =
0,007). Nenhuma alteração hormonal entre os grupos foi registrada após o período de
recuperação (P = 0,735), bem como entre as comparações interexperimentais CTRL – n
(P = 0,109), pH – ac (P = 0,914) e Al (P = 0,204) (Figura 13).
AGUDO
RECUPERAÇÃO

T3
3,5

*
b

3,0

ng/ml

2,5
2,0
1,5

a

1,0

a

0,5
0,0
CTRL - n

pH - ac

Al

Grupos experimentais

Figura 12. Concentração plasmática do hormônio T3 em fêmeas Astyanax. bimaculatus após as etapas de
exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), grupo de exposição ao pH
ácido (pH – ac), grupo de exposição ao alumínio (Al). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas
significativas entre os grupos experimentais para o período agudo (ab). Os (*) indicam diferenças
estatísticas entre o período agudo e recuperação do mesmo grupo.
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Figura 13. Concentração plasmática do hormônio T4 em fêmeas Astyanax bimaculatus após as etapas de
exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), grupo de exposição ao pH
ácido (pH – ac), grupo de exposição ao alumínio (Al). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas
significativas entre os grupos experimentais para o período agudo (ab).

4.8 – Expressão gênica de FSH e LH
Do cDNA obtido a partir da extração de RNA total das hipófises de A.
bimaculatus, foram utilizados primers degenerados para o βFSH e βLH corresponderam
de forma eficiente ao amplificarem na reação de PCR produtos cujo tamanho em pares
de bases foi o esperado, neste caso, 260 pb para o β FSH (Figura 14) e 270 pb para o
βLH (Figura 15).

FSH

Figura 14: Eletroforese em gel de agarose a 2 % do produto de PCR gerado a partir dos primers
degenerados para β FSH. O marcador utilizado foi o de 100 pb. Nota-se que o material amplificado tem
cerca de 300 pb.
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LH

Figura 15: Eletroforese em gel de agarose a 2 % do produto de PCR gerado a partir dos primers
degenerados para β LH. O marcador utilizado foi o de 100 pb. Nota-se que o material amplificado é
pouco menor do que 300 pb.

O produto encontrado para o βFSH e para o βLH foi sequenciado e em seguida
comparado junto ao banco de dados do GenBank. A sequência de pares de bases
(produto) encontrada para o βFSH pode ser conferida na figura 16 e o resultado do
BLAST desta sequência pode ser visto na figura 17.
FSH
ACCAACATCAGCATCACCGTGGACACCTGCGGCTTCGTCGACACCACCATTTGTG
AAGGACAGTGTTTCCAGAAGGATCCCAACTTCATTCATACTGACGACTGGCCCAA
ACAGAAAACCTGCAACGGAGAGTGGTCCTACGAGGTGAAATACACAGAGCAATG
TCCACGGGGTTTCATCTACCCTGTGGCCAGGAAGTGCGAGTGCACTGCATGCAAT
GCAAACACAGACTGCGGGACCTTGTCTGGATACATACCCAGCTGTCTGTA

Figura 16: Sequência obtida, editada e comparada no BLAST para o βFSH de Astyanax bimaculatus.
Total de 269 bases.

Figura 17: Resultado do BLAST da sequência obtida e editada para o βFSH de A. bimaculatus

A sequência de pares de bases (produto) encontrada para o βLH pode ser
conferida na figura 18 e o resultado do BLAST desta sequência pode ser visto na figura
19.
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LH
TTTCAGACCACTATTTGCAGTGGACATTGCCTCACCAAGGATCCGGTGTACAAGAG
CCCATTCTCCACCATCTATCAGCATGTGTGCACCTATAGGGATGTTCGCTATGAAA
TTGTTCGCCTGCCTGACTGTCCCCCTGGTGTTGACCCTTATGTCACATATCCTGTAG
CTCTCAGTTGTGACTGTAGCCTGTGCACCATGG
Figura 18: Sequência obtida, editada e comparada no BLAST para o βLH de Astyanax bimaculatus. Total
de 202 bases.

Figura 19: Representação parcial do resultado do BLAST da sequência encontrada e editada para o βLH
de Astyanax bimaculatus.

A partir destes resultados, foram desenhados os primers específicos para βFSH e
para o βLH de A. bimaculatus para a reação de PCR quantitativo em tempo real (qRTPCR) para gerar um produto de PCR com tamanho próximo de 100 pb, tamanho esse
ideal para este tipo de reação. As sequências de pares de bases destes primers são as
seguintes:
βFSH primer qRT-PCR
FW (forward): CGACACCACCATTTGTGAAG
R (reverse): GTAGGACCACTCTCCGTTGC
βLH primer qRT-PCR
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FW (forward): CCAAGGATCCGGTGTACAAG
R (reverse): ACAGTCAGGCAGGCGAAC
Em relação ao ELF - 1α, a reação de PCR gerou um fragmento (Figura 20),
demonstrando a especificidade do primer testado. A sequência editada deste fragmento
gerado pode ser verificada na figura 21 e o resultado do BLAST para este mesmo gene
pode ser verificado na figura 22.

Figura 20: Eletroforese em gel de agarose a 2 % do produto de PCR gerado a partir dos primers de Adolfi
(2011). Seta: fragmento com cerca de 300 pb.

TGGCTTTCACCCTGGGAGTGAAGCAGCTTATCGTTGGAGTCAACAAGATGGATTCCACCG
AGCCCCCATACAGCCAGGCTCGTTTTGAGGAAATCACCAAGGAAGTCAGCGCCTACATCA
AGAAGATTGGCTACAACCCTGCCACCGTTGCTTTTGTCCCAATTTCTGGCTGGCACGGA
Figura 21: Sequência obtida, editada e comparada no BLAST para o ElF 1 – α de Astyanax bimaculatus.
Total de 179 bases.
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Figura 22: Representação parcial do resultado do BLAST da sequência encontrada para o ElF 1 – α de
Astyanax bimaculatus.

A sequência dos primers gerados para as reações de qRT – PCR de ElF 1 – α são
as seguintes:
ELF 1 α primer qRT-PCR
FW (forward): GGGAGTGAAGCAGCTTATCG
R (reverse): CGCTGACTTCCTTGGTGATT
4.9 – Resultados do PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR)
A figura 23 mostra o resultado da expressão gênica referente a quantificação
normalizada pelo gene normalizador ElF 1 – α em número de cópias absolutas do gene
responsável pela subunidade β do hormônio LH. A exposição ao pH ácido e ao Al nas
condições experimentais testadas não implicaram em modificações na expressão deste
gene. Não foram encontradas diferenças estatísticas significativas tanto para o
experimento de exposição aguda (P = 0,798) quanto para a fase de recuperação (P =
0,821).
Os resultados e testes iniciais foram positivos para ambos os primers testados,
para as duas gonadotropinas (FSH e LH), demonstrando especificidade na reação de
PCR ao gerar fragmentos de tamanho esperado e as sequências destes fragmentos foram
confirmadas no BLAST para os genes em questão. No entanto, as reações de qRT –
PCR referentes aos primers da subunidade β do FSH, mostraram que este primer foi
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totalmente inespecífico para as amostras testadas de A. bimaculatus, não obstante
tenham se mostrado eficientes nas reações de construção da curva padrão. Esta
inespecificidade dos primers inviabilizaram as reações de qRT – PCR para o βFSH.
Necessariamente outros primers deverão ser desenhados e testados exaustivamente para
a obtenção de resultados de expressão gênica deste gene para A. bimaculatus.

Expressão β LH/ELF - 1α

AGUDO
RECUPERAÇÃO

Número de cópias de mRNA
normalizadas (LH/ELF1α)
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0
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pH - ac
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Grupos experimentais
Figura 23: Número de cópias absolutas do mRNA de βLH normalizadas pelo número de cópias do
mRNA de ELF 1 – α de Astyanax bimaculatus. Grupo controle (CTRl – n), pH ácido (pH – ac), Al em pH
ácido (Al).
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5. Discussão
A caracterização dos parâmetros físico-químicos da água descritos nas tabelas 1
e 2 apresentam relevância em ensaios de toxicidade com metais e são imprescindíveis
para este estudo pelo fato de que a água utilizada foi obtida da rede pública de
abastecimento,

e estes

parâmetros apresentam

uma relação direta com

a

biodisponibilidade do Al e com o bem estar de Astyanax bimaculatus, pois estes
animais antes do início dos experimentos estavam em águas naturais não tratadas.
Portanto, as características físico-químicas da água não poderiam ser contrastantes a
ponto de causar implicações na aclimatação dos animais.
Resultados empíricos prévios em experimentos com Al e com espécies do
gênero Astyanax, além do embasamento literário (Teien et al., 2007 e Correia, 2008)
subsidiaram a seleção dos parâmetros físico-químicos descritos nas tabelas 1 e 2 como
adequados e suficientes para a condução dos experimentos aqui propostos e para
responder aos objetivos deste estudo. Os resultados permitem dizer que estes
parâmetros não interferiram na toxicidade do Al testada neste estudo.
A temperatura, o OD, os compostos nitrogenados e o pH, diferentemente das
variáveis apresentadas nas tabelas 1 e 2 foram monitorados devido a essencialidade
destas variáveis para a aclimatação e sobrevivência dos animais além da relação direta
com a toxicidade e biodisponibilidade de Al. A temperatura é um fator limitante nos
ecossistemas aquáticos, sendo provavelmente a mais importante variável ambiental,
pois pode afetar atividades metabólicas, crescimento, alimentação, reprodução,
distribuição e comportamento de migração nos organismos aquáticos (Lawson, 2011).
Além disso, sua importância como fator abiótico se destaca por afetar a solubilidade de
gases dissolvidos e por ser importante na determinação da toxicidade e sensibilidade de
um organismo a um composto químico (Magalhães e Ferrão Filho, 2008).
De

acordo

com

Honji,

(2011)

em

experimentos

conduzidos

com

Steindachneridion parahybae (Surubim do Paraíba) com água do reservatório de
Paraíbuna, local de onde os exemplares de A. bimaculatus foram trazidos, foram
registradas variações de temperatura de 23,0o C a 25,0o C, sendo a média anual de 21,33
± 0,38

o

C, portanto, a temperatura média mantida e monitorada durante todo o

experimento de 25,05 ± 0,1o C foi adequada para este estudo.
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O monitoramento do OD, assim como a temperatura foi essencial, pois o OD
afeta a toxicidade de várias substâncias dissolvidas na água (Aragão & Araújo, 2006).
Sabe-se que espécies congêneres como o Astyanax altiparanae são muito sensíveis a
baixa oxigenação da água (Porto – Foresti et al., 2005), sendo assim, a concentração de
OD monitorada neste estudo com valores em torno de 7,0 mg.L-1 de OD enquadram-se
nos padrões ideais de qualidade de água para peixes (Boyd, 1990).
Os compostos nitrogenados como NH3, NO2 e No3 são tóxicos para os peixes e a
concentração tóxica varia de acordo com a espécie e o ambiente (Martinez e Souza,
2002; Lemarié et al., 2004; Reis e Mendonça, 2009). Os resultados deste estudo
demonstraram que estes compostos ficaram abaixo das concentrações mínimas capazes
de causar toxicidade em todos os grupos experimentais.
O pH da água é extremamente importante, não apenas para estudos relacionados
a toxicidade do Al, mas a toxicidade dos metais de uma forma geral, e especificamente
neste estudo o delineamento dos grupos pH – ac e Al com o pH nominal da água em
torno de 5,5 foi devido a natureza química do Al de se dissolver apenas em meio ácido
ou básico. Estudos prévios demonstraram que este valor de pH é bem tolerado por A.
bimaculatus (Vilela e Hayashi, 2001).
A alcalinidade representa a capacidade que um sistema aquoso tem para
neutralizar ácidos sem perturbar de forma extrema as atividades biológicas que nele se
processam (efeito tampão natural da água). A concentração em mg. L-1 de alcalinidade
total abaixo de 10 indica uma baixa capacidade de tamponamento, enquanto que acima
de 20 mg. L-1 uma boa capacidade de tamponamento. Os resultados deste estudo, de 15
mg.L-1 de alcalinidade total expressos em CaCO3 podem indicar uma capacidade
intermediária de tamponamento (Neal, 2001; Addy et al., 2004).
A dureza da água é representada principalmente por cátions como o Ca2+ e o
Mg2+, mas também por Sr2+, Al3+ e Fen, sendo associada a origens naturais ou
antropogênicas. Pode ser classificada em dois tipos: carbonada e não carbonada, a
primeira destas corresponde a capacidade de tamponamento da água. Usualmente a água
pode ser classificada quanto a dureza em: mole: < 50 mg L-1 de CaCO3; moderada: entre
50 e 150 mg L-1 de CaCO3; dura entre 150 e 300 mg L-1 de CaCO3 e muito dura: > 50
mg.L-1 de CaCO3 (Gasporotto, 2011). Os resultados de 26 mg.L-1 de CaCO3
caracterizam uma água mole, podendo este resultado interferir diretamente na
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toxicidade do Al. Devido principalmente ao intenso monitoramento do pH, alcalinidade
e a dureza foram determinados principalmente por influenciarem a biodisponibilidade
do Al.
A condutividade se refere a capacidade da água de conduzir corrente elétrica e
indica a quantidade de sais existentes na coluna d’água, e portanto representa uma
maneira indireta da concentração de substâncias químicas dissolvidas na água. Altos
valores podem indicar características corrosivas. A condutividade de 65,5 uS/cm aqui
reportada é a esperada para água doce (APHA, 1992) e indica uma água não poluída
(CETESB, 2009).
A turbidez é a medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar certa
quantidade de água, conferindo uma aparência turva à mesma. A medida de turbidez é
expressa em NTU (Nephelometrica Turbidity Units). As principais causas da turbidez
da água são: presença de matérias sólidas em suspensão (silte, argila, sílica, coloides),
fitoplânctons, matéria orgânica e inorgânica, organismos microscópicos e algas (Lima,
2010). O resultado encontrado para turbidez de 1 NTU, se enquadra nos padrões de
potabilidade e não implica em interferências nesta proposta experimental.
Determinar a composição da matéria orgânica (MO) da água pode expressar a
presença de moléculas orgânicas, tais como proteínas, ureia, lipídeos, celulose e
também poluentes orgânicos, como fenóis e pesticidas, podendo afetar a concentração
de oxigênio dissolvido ou ainda permitir a solubilidade de compostos tóxicos, liberar
odores indesejáveis, favorecer o crescimento de algas, entre outros fatores (Baker e
Spencer, 2004). Os valores para esta variável de 19,2% encontrados neste experimento
indicam o funcionamento adequado do sistema de filtragem para remoção da matéria
orgânica, podendo-se afirmar que não são interferentes relevantes nestas condições
experimentais.
A medida de carbono inorgânico total (CIT) reflete o carbono inorgânico livre
(CO2 + H2CO3), os íons bicarbonato (HCO3-) e os íons carbonato (CO32-). A atividade
de micro-organismos, a variação de temperatura e de pH interferem qual molécula
estará mais presente. O carbono orgânico total (COT) se refere ao carbono orgânico
dissolvido (COD) e ao carbono orgânico particulado (COP).
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A fração dissolvida da MO compreende substâncias não húmicas, tais como
carboidratos, lipídeos e proteínas (baixa massa molar) e substâncias húmicas (ácidos e
complexas moléculas orgânicas com alta massa molar). Ambos CIT e COT podem
interferir nos processos de especiação e complexação metálica (Ma et al., 2001; Kramer
et al., 2004). Os valores de CIT e COT de 1,2 % e 1,3% respectivamente não podem ser
relacionados como interferentes neste experimento. Todos os dados apresentados na
tabela 2 expressam valores das variáveis que não interferiram diretamente nos
resultados de exposição aos metais neste estudo.
Índices internacionais de qualidade de água para proteção da vida aquática
limitam a concentração de Al dissolvido em água doce em torno de 0,005 a 0,1 mg.L-1
(Alberti et al., 2005), enquanto que a legislação brasileira regulamentada pelo
CONAMA, limita a concentração de Al dissolvido entre 0,1 a 0,2 mg.L-1 de acordo com
as classes de água doce (CONAMA 357, 2005). Além disso, cerca de 35 % das bacias
hidrográficas do Estado de São Paulo encontram-se com a concentração de Al
dissolvido acima do padrão CONAMA (CETESB, 2008, 2010, 2011). Diante deste
contexto, a concentração nominal escolhida neste estudo de 0,5 mg.L-1 representa uma
média da concentração de Al dissolvido encontrada nos rios da bacia hidrográfica do
Alto Tietê, estado de São Paulo.
A oscilação registrada para o pH no grupo Al resultou em variações na
concentração de Al dissolvido ao longo das 96 horas de exposição, entretanto a média
de 0,4 mg.L-1 registrada para o experimento indica um alto valor para a
biodisponibilidade deste metal, logo a biodisponibilidade pode ser definida como a
fração de uma substância que vai exercer um efeito sobre um organismo (Berthelot et
al., 2008), portanto, os efeitos tóxicos encontrados neste estudo podem ser seguramente
associados aos efeitos da exposição ao pH ácido e ao Al em pH ácido.
Astyanax bimaculatus, dependendo das condições ambientais pode apresentar
desova total ou parcelada, portanto apresenta uma estratégia reprodutiva oportunista
(Sato et al., 2006). De acordo com este mesmo autor, o valor mais comumente
encontrado na literatura para o IGS em fêmeas maduras desta espécie é de cerca de 16 a
20%. Estes dados estão próximos aos obtidos neste estudo, em torno de 17%.
Os resultados deste estudo demonstram que os valores encontrados para a FR do
grupo CTRL – n corrobora os dados da literatura (Sato et al., 2006), e evidenciam um
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efeito negativo da acidez da água e do Al sobre a fecundidade de A. bimaculatus,
embora os animais amostrados nas primeiras 96 horas experimentais não tenham
exibido estes resultados, pode-se perceber estes efeitos nos animais que permaneceram
confinados nos aquários após as 192 horas experimentais. Desta forma, apesar de A.
bimaculatus ser uma espécie que pode apresentar plasticidade reprodutiva, este estudo
demonstra que a exposição aguda ao pH ácido e ao Al em pH ácido com uma
concentração subletal de 0,4 mg.L-1 de Al dissolvido foi capaz de influenciar
negativamente a fecundidade, e provavelmente a reprodução desta espécie neotropical.
Estão amplamente descritos na literatura os efeitos negativos do Al e do pH ácido em
espécies de peixes de regiões setentrionais, principalmente salmonídeos, os quais estão
associados a prejuízos na reprodução, com atrasos e inibição na ovulação e desova
(Vuorinen et al., 2003; 2004), falhas no recrutamento oocitário (Buckler et al.,1995), e
declínios populacionais (Poléo, 1995; Exley, 1997).
As informações sobre as consequências da exposição ao pH ácido e ao Al em
um contexto neotropical ainda são escassos. Os relatórios da CETESB dos últimos 10
anos, conforme já citado anteriormente têm apontado um aumento na concentração do
Al em rios e tributários, cuja fonte responsável não está associada a efluentes
antrópicos, sendo considerado um fenômeno associado a processos de erosão ou outros
processos naturais.
A represa de Ponte Nova, localizada no município de Salesópolis/SP,
pertencente a Bacia do Alto Tietê está no contexto mencionado acima. Neste aspecto,
um estudo conduzido por Giamas et al., (2004), apontou uma drástica diminuição na
riqueza ecológica de 17806 peixes capturados no ano de 1975 para apenas 1507 peixes
capturados em 2001. Dentre estas espécies, três são do gênero Astyanax e foram
capturadas em 1975, mas apenas duas espécies deste gênero foram encontradas em
2001. Estes dados já têm mais de uma década, e apesar de que vários tipos de impactos
ambientais possam estar associados, não se pode descartar o aumento da concentração
de Al nos rios e tributários nas hidrográficas no Estado de São Paulo o que denota a
importância de estudos relacionados, portanto, os resultados de FR encontrados neste
estudo podem ser um exemplo associado a um fenômeno que pode estar ocorrendo no
ambiente natural e colaborar com o declínio da ictiofauna.
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No estudo da ecotoxicologia, existem definições específicas que frequentemente
sobrepõem-se e causam transtornos para a interpretação e correta associação ao
conteúdo que cada definição refere-se, por exemplo, os conceitos de bioconcentração,
bioacumulação e biomagnificação. De acordo com Zagatto e Bertoletti (2006), entendese por bioconcentração a razão entre a concentração de um resíduo químico no tecido
animal e na água (exclusivamente) e por bioacumulação como sendo a via de exposição
através da água, sedimento e também pela dieta.
A distribuição do Al em diferentes órgãos e tecidos varia com a rota e com o
tempo de duração da exposição e com a dose ou concentração (Ding e Zhu, 1997). Em
seres humanos, com o avanço da idade, a concentração de Al em órgãos como os
pulmões, fígado, rins e encéfalo tende a aumentar (U. S. Public Health Service, 1992),
sendo a distribuição deste metal no organismo influenciada pelo paratormônio e pela
vitamina D (Nayak, 2002).
Tratando-se da exposição aquática ao Al, sabe-se que suas formas iônica e
inorgânica são as mais tóxicas e podem tornar-se uma séria ameaça a fauna aquática
principalmente quando ocorrem eventos de acidificação da água, situação esta em que
os peixes ficam totalmente expostos e suas brânquias, órgão que perfazem a interface
entre o organismo e o ambiente externo são o principal órgão alvo das formas
inorgânicas deste metal, pois se acumulam em sua superfície (Gensemer e Playle,
1999).
O acúmulo de Al na superfície externa das brânquias é a causa primária dos
efeitos tóxicos causados por este metal, provocando, por exemplo, alterações na
regulação iônica (Camargo et al., 2009), osmótica, respiratórias e morfológicas. Os
dados encontrados em A. bimaculatus referentes à bioconcentração de Al nas brânquias
dos animais do grupo Al corrobora os dados da literatura de que este órgão é o principal
local de deposição deste metal, pois nota-se altas concentrações nos animais do período
agudo e uma drástica diminuição deste metal nos animais da recuperação. Da mesma
forma que as brânquias, o fígado e o encéfalo também se destacaram por ter
bioconcentrado mais Al nas duas etapas experimentais.
Uma possível explicação para o alto acúmulo de Al no tecido hepático está no
fato de que este órgão recebe seu suprimento sanguíneo a partir das brânquias (Coetzee
et al., 2002). Além disso, o sangue da região intestinal circula através do fígado antes de
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ser transportado para outras partes do organismo, ao mesmo tempo em que este órgão é
o principal local de detoxificação dos peixes, ocorrendo retenção de elementos tóxicos
introduzidos a partir do ambiente ou da dieta. Portanto, o fígado age como um
“depósito” para metais por meio de ligantes, tais como as metalotioneínas (Muisa et al.,
2011).
Metais de transição como o Cu e o Cd são detoxificados ligando-os a
metalotioneínas hepáticas, contudo o Al não se associa a proteínas deste grupo, embora
tenha sido demonstrado afinidade por transferrinas (Woodburn et al., 2011), e sua
associação a glicoproteínas (Vásquez et al., 2010). Em um estudo com ratos Sprague –
Dawley foi demonstrado que o Al induz a síntese e se liga a proteínas similares as
metalotinoneínas (Jeffery et al., 1987). Entretanto, Sivakumar e Khatiwada (2012)
relatam que as altas concentrações de Al encontradas no fígado do teleósteo Cirrhinus
mrigala é devida a associação deste metal a proteínas quelantes.
No plasma sanguíneo, o Al pode ser transportado por proteínas carreadoras,
como por exemplo, a albumina e a transferrina (Bondy, 2010; Woodburn et al., 2011),
sendo assim, por ter uma alta afinidade por estas proteínas, este metal será transportado
e passará facilmente pela barreira hemato-encefálica, a qual demonstra uma forte
afinidade de associação com este metal (Exley e House, 2010). O principal ligante para
este metal no fluido intersticial cerebral é provavelmente o citrato, além da própria
transferrina, glutamato e piroglutamato, pois todos estes ligantes envolvem
conjuntamente moléculas (fases) insolúveis como hidróxidos e fosfatos, as quais vão
determinar o destino deste metal no fluido encefálico (Exley e House, 2010). Entretanto,
contrapondo a estes dados, de acordo com Sivakumar e Khatiwada (2012), a
acumulação de Al nos tecidos cerebrais dos peixes é devido a disfunções hepáticas.
Além destes três órgãos, o Al se depositou nos ovários, fato que possivelmente
pode estar associado a disfunções neste órgão, por exemplo, a função esteroidogênica.
Não foram encontrados na literatura exemplos da associação deste metal com o baço e
com a vesícula biliar, embora esta última tratando-se de rota de exposição oral, destacase como uma possível via de desintoxicação de Al (Nayak, 2002).
Um estudo retratando a exposição de Oreochromis niloticus ao Al, via exposição
oral, demonstrou que a bioacumulação ocorreu principalmente nos rins, no fígado e nas
brânquias e que o músculo foi o órgão que acumulou as menores concentrações deste
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metal (Muisa et al., 2011). Estes autores apontam que as brânquias apresentaram menor
concentração do que os rins devido a bioindisponibilidade do Al, que se encontrava em
forma particulada, e associam os rins como principal órgão de desintoxicação, o que
permite a comparação aos resultados deste estudo pois este órgão demonstrou ser alvo
do Al no período de recuperação, momento em que possivelmente o Al residual que
permaneceu no organismo do período agudo, estaria sendo excretado. Oberholster et al.,
(2012) demonstraram que a exposição ao Al via dieta em Oreochromis mossambicus
resultou em maiores acúmulos nos intestinos, tecido adiposo e encéfalo, sugerindo que a
via de exposição aquática resulta numa distribuição de Al nos órgãos e tecidos diferente
da exposição via ingestão oral.
Fêmeas fecundadas da espécie de peixe ovovivíparo Xiphophorus helleri
expostas durante 96 horas à concentração nominal de 0,5mg.L-1 de Al em pH 5,5
demonstraram que a bioconcentração de Al varia conforme as fases ontogenéticas do
desenvolvimento embrionário e, neste caso, fêmeas com embriões em desenvolvimento
bioconcentraram mais Al nas brânquias, no fígado e no encéfalo, sendo o músculo
branco o local de menor deposição deste metal (Kida, 2012). Estes dados corroboram
exatamente os resultados encontrados neste estudo, sendo importante destacar que
apesar de tratar-se de espécies com estratégias reprodutivas totalmente distintas, as
condições de experimentais de exposição ao Al e ao pH foram as mesmas.
As baixas concentrações encontradas no músculo e no baço de A. bimaculatus
em relação aos demais tecidos analisados pode refletir uma baixa afinidade de
deposição do Al nestes órgãos. Já os rins e a vesícula biliar podem ser locais de
eliminação e desintoxicação deste metal.
Até o presente momento não se conhece uma função biológica para o Al (Dávila
et al., 2012) e apesar da sua onipresença no planeta, a evolução não conferiu
essencialidade ou utilidade a este elemento nos sistemas biológicos (Nayak, 2002). Pelo
contrário, diversos estudos tem demonstrado a toxicidade do Al, em particular sobre a
reprodução (Agarwal et al., 1996).
Distúrbios reprodutivos têm sido propostos como a principal razão para o
declínio de populações ícticas (Vuorinen e Vuorinen, 1991). Em países escandinavos, o
Al presente na água (rios e lagos) juntamente com os efeitos de acidez, despontam como
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os principais agentes responsáveis por esta situação (Poléo et al., 1997), que se estende
também aos países da América do Norte (Heming & Blumhagen, 1988).
Atualmente, apenas alguns poucos estudos apontam as consequências endócrinas
e neuroendócrinas da exposição ao Al em teleósteos, pois a maior parte dos estudos
refere-se a neurodegeneração em humanos (Exley e House, 2010). A reprodução dos
peixes teleósteos exibe uma enorme variedade de padrões e estratégias que são
influenciadas por fatores biogeográficos e ecológicos, portanto, cada espécie deve
apresentar adaptações anatômicas, fisiológicas, comportamentais, energéticas e
estratégias reprodutivas específicas (Vazzoler, 1996).
Os peixes teleósteos possuem uma ampla multiplicidade de estratégias de
sobrevivência, as quais podem refletir a plasticidade da espécie em relação ao seu ajuste
as condições ambientais e caracterizam os padrões adaptativos que se estabelecem em
resposta as pressões ambientais de cada local (Orsi et al., 2004). De acordo com estes
mesmos autores, os peixes Characiformes exibem uma enorme divergência fenotípica
adaptativa sem comparação com nenhuma outra ordem entre os vertebrados, sendo que
o gênero Astyanax na região neotropical é o mais diverso na família Characidae, com
mais de uma centena de espécies distribuídas nas bacias hidrográficas brasileiras
(Garutti e Britski, 2000).
A reprodução nos peixes teleósteos é modulada por fatores exógenos (abióticos),
como por exemplo, temperatura, fotoperíodo, chuvas e as características físico-químicas
da água (Huber e Bengston, 1999), como também por fatores endógenos, tais como:
melatonina (Ribeiro e Moreira, 2012), neuropeptídeo Y, GABA (ácido amino butírico
gama), kisspeptina, dopamina (Zohar et al., 2010), além do recentemente descoberto
GnIH (hormônio inibidor de gonadotropinas) (Tsuitsui et al., 2012).
Todos os fatores citados acima agem de forma modulatória sobre o hipotálamo,
que passa a sintetizar o GnRH, que estimula a hipófise a secretar as gonadotropinas
FSH e LH (Somoza et al., 2002). O FSH age nas gônadas e estimula a produção de E2
(em fêmeas) enquanto que o LH estimula a produção da 17α 20βdihidroxy-4-prenen-3one, que é, o hormônio da maturação final e ovulação para a maioria das fêmeas de
teleósteos (Nagahama, 1997; Lubzens et al., 2010).
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A estimulação da esteroidogênese pelas gonadotropinas nas células foliculares
dos ovários ocorre por uma série de etapas enzimáticas que envolvem vias de primeiro e
segundo mensageiro, dos quais participam a proteína G, o AMP cíclico (cAMP) e
proteínas quinases, tais como as proteínas quinase A e C (PKA e PKC), além de várias
etapas de fosforilação de diversos substratos proteicos (Saraiva et al., 2010), seguidos
do transporte do colesterol para a mitocôndria pela proteína, StAR (do inglês
steroidogenic acute regulatory protein) (Domenice et al., 2002) até sua metabolização
em Pregnenolona pelo complexo enzimático citocromo P450scc (do inglês, side chain
cleavage) (Martyniuk et al., 2006). A 17α OHP é convertida em 17α 20βdihidroxy-4prenen-3-one pelaenzima 20β - hidroxiesteróide – desidrogenase (20β HSD).
Neste estudo, a exposição ao Al não causou modificações sobre a concentração
plasmática dos esteroides sexuais E2 e 17α OHP nas fêmeas vitelogênicas, como
também não afetou a expressão gênica do mRNA do β LH. Portanto a análise conjunta
destes dados permite sugerir que o hipotálamo e a hipófise não sofreram desajustes, o
que inclui mecanismos de feedback negativo. Contudo em Oreochromis niloticus a
exposição aguda ao Al em pH ácido resultou em diminuição na expressão gênica do
FSH e do LH (Narcizo, 2009).
Apesar destes resultados supracitados, as fêmeas de A. bimaculatus do grupo Al
do período de recuperação demonstraram um aumento na concentração da 17α OHP em
relação a seu respectivo grupo do período agudo, o que denota um possível efeito
gonadal. Correia et al., (2010) demonstraram uma diminuição na 17α OHP plasmática
em Oreochromis niloticus após a exposição aguda ao Al em pH ácido e sugeriram um
possível desajuste enzimático nas etapas finais da esteroidogênese para estes resultados,
mais precisamente na enzima 20β HSD.
O Al no ambiente natural possui uma ampla capacidade de se ligar a moléculas
contendo fósforo (P) (Kopácek et al., 2007) como também em sistemas biológicos
(Vásques et al., 2010) sendo que a toxicidade deste metal, em parte é devida a sua
habilidade de se ligar fortemente a moléculas contendo P (Exley et al., 1993; Vrba et
al., 2006).
A fosforilação de proteínas representa um importante papel na regulação de
várias atividades biológicas, e o Al é capaz de modular a atividade de enzimas
envolvidas em muitos destes processos, como no caso da proteína quinase C (PKC)
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(Provan e Yokel, 1992), e outras proteínas quinases (Osawa e Matsumoto, 2001). Além
disso, celularmente este metal demonstra uma alta afinidade por moléculas fosfatadas e
é capaz de induzir fosforilações irregulares pela ativação de proteínas quinases
dependentes de cAMP (Johnson e Jope, 1987), como também inibir a atividade da PKC
(Katsuyama et al., 1989; Cochran et al., 1990, Nakao et al., 2002). Em virtude do
exposto, é oportuno relatar que a literatura aponta algumas disfunções endócrinas
causadas pelo Al, que ocorrem devido a interação deste metal com mecanismos
celulares, por exemplo, com o cAMP resultando em modificações sobre a secreção de
hormônios da paratireoide (Morrissey et al., 1983).
Em um estudo in vitro com a truta arco – íris Oncorhynchus mykiss foi
demonstrado que o Al é capaz de interferir em mecanismos moleculares, tais como
sobre a síntese de VTG, haja vista que esta molécula em sua constituição normal
contém um grupo altamente fosforilado, a fosvitina. Logo este metal pode ter interagido
com as enzimas quinases prejudicando a síntese desta molécula (Mugyia & Tanahashi,
1998). Este metal também é capaz de inibir a transcrição do mRNA da VTG (Hwang et
al., 2000; 2011). Considera-se, portanto que não deve ser descartada a interferência do
Al em algum mecanismo molecular envolvido com a síntese de 17 α OHP entre os
grupos Al das duas etapas experimentais. No entanto, os exatos mecanismos pelos quais
o Al provoca tais distúrbios ainda não foram elucidados, dessa forma, sugere-se que
estudos focados nos mecanismos de primeiro e segundo mensageiro, envolvendo a PKA
e a PKC devam ser conduzidos para que se possa avançar na compreensão dos efeitos
do Al na esteroidogênese de teleósteos.
O CT é um hormônio esteroide secretado pelas células cromafins do tecido
interrenal no rim dos peixes, as quais são homólogas a medula adrenal dos mamíferos e
são a principal fonte de produção das catecolaminas circulantes nos teleósteos (Lima et
al., 2006). Fisiologicamente este hormônio é um potente glico-mineralocorticoide e
desempenha um papel central na resposta ao estresse (Arjona et al., 2008). A
concentração plasmática deste hormônio tem sido amplamente utilizada como indicador
do estresse fisiológico (Weendelar Bonga, 1997).
O CT, a cortisona, o 11-deoxicortisol e a corticosterona são os principais
corticosteroides encontrados no plasma de peixes, sendo que a concentração destes
hormônios varia entre as diferentes espécies e depende de fatores como gênero e status
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reprodutivo e, com exceção do CT é praticamente indetectável a concentração dos
demais corticosteroides em peixes durante o período reprodutivo (Milla et al., 2009).
Entre os processos fisiológicos mais importantes para os peixes nos quais o CT
participa pode ser observado, por exemplo, na migração de salmonídeos do mar para a
água doce, na osmorregulação e no metabolismo de lipídeos e de proteínas (Judith et al.,
1998), além de estar relacionado a resposta aos efeitos de poluentes (Barton, 2002).
Geralmente em uma situação de estresse há um aumento na concentração plasmática do
CT (Vijayan et al.,1996). Neste sentido metais como Cd, Hg e Zn tem provocado
distúrbios na síntese deste hormônio em peixes (Bila e Dezotti, 007). Correia (2008)
demonstrou que a exposição crônica ao Al em Astyanax fasciatus causou um aumento
no CT plasmático evidenciando uma possível resposta adaptativa ao estresse.
Os resultados deste trabalho referentes a diminuição CT de A. bimaculatus, são
semelhantes aos resultados observados em um estudo com a perca amarela Perca
flavescenses exposta ao Cd, Zn e Cu no ambiente natural, em que não ocorreu aumento
do CT plasmático (Levesque et al., 2002). Efeitos semelhantes foram encontrados por
Correia et al., (2010) para Oreochromis niloticus após exposição aguda ao Al ácido, em
que ocorreu uma diminuição do CT plasmático, sendo sugerido que o Al é um
desregulador endócrino e causou um efeito anti-esteroidogênico, o que corrobora os
resultados apresentados para neste estudo para A. bimaculatus.
Contudo, é cabível alentar para o fato de que neste estudo não foram
apresentados biomarcadores cuja finalidade fosse avaliar os mecanismos de ação do Al,
sendo aqui proposta a detecção de possíveis efeitos tóxicos causados pela exposição a
este metal. Neste sentido, é oportuna a discussão embora não se tenha grande apreciação
na comunidade científica o conceito de hormese, principalmente por este estudo tratarse de um ensaio de toxicidade, o qual o conceito de hormese está mais intrinsecamente
associado (Calabrese, 2002).
Hormese é um fenômeno dependente da relação dose-resposta em busca de
respostas mecanicistas, fisiológicas e evolutivas o qual é caracterizado por resultados
contraproducentes com efeitos opostos da exposição a poluentes em doses altas e em
doses baixas, que não poucas vezes é encontrado em um ensaio de toxicidade
(Calabrese, 2002; 2005). Partindo-se do princípio de que sistemas biológicos possuem a
capacidade de reconhecer e iniciar processos de reparação e ajustes, baseada na
proposta de dose resposta hormética, se reconhece que a baixos níveis de danos
biológicos é possível ao organismo realocar recursos para estritamente manter a
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homeostase, contudo estas respostas muitas vezes são inadequadas e ineficientes na
alocação de recursos e manutenção da homeostase (Calabrese, 2005).
Entretanto, a resposta hormética pode ser interpretada como um estado maior de
eficiência para conter uma situação momentânea de danos, talvez os efeitos observados
para o CT dentro de um contexto de hormese seja condição adaptativa em que os
animais não tenham sido afetados pelo Al em pH ácido a ponto de aumentarem a
concentração deste hormônio, e possivelmente ajustando o organismo para uma resposta
de aclimatação posterior, haja vista que os resultados aqui apresentados foram de
exposição aguda.
O efeito hormese também é caracterizado por ser uma resposta adaptativa
bifásica, além disso, respostas endócrinas muitas vezes podem ser bifásicas (Kitchin
2002), ou seja, um mesmo hormônio apresenta mais de um efeito e, portanto parte dos
resultados observados neste estudo para o CT pode ser pensado como resposta devido a
hormese. Os esteroides sexuais assim como os corticosteroides têm vários aspectos
bifásicos ao longo da reprodução (Schreck, 2010), assim, seria razoável inferir que as
respostas hormeticas ao estresse, envolvem respostas positivas ou negativas. Esta é a
conclusão geral a partir de uma revisão recente sobre os efeitos dos corticosteroides na
reprodução de peixes (Milla et al., 2009). No entanto, os mecanismos pelos quais a
relação hormese e estresse são mediados, particularmente com a reprodução ainda não
são bem entendidos (Schreck, 2010).
O TSH, hormônio tireotrófico ou tireotrofina é sintetizado na hipófise quando o
hipotálamo libera o hormônio liberador da tireotrofina (TRH) estimulando a glândula
tireoide a produzir os hormônios triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) Cooke et al., 2004).
O T3 e T4 são essenciais em vários processos fisiológicos, como no crescimento,
metabolismo, desenvolvimento do encéfalo e também na regulação gonadal, cujos
efeitos são mais conhecidos nos testículos do que nos ovários (Cooke et al., 2004). O
principal produto de secreção da glândula tireoide é o T4, mas os receptores nas células
alvo são estimulados pelo T3. A ativação do T3 é efetuada quase que exclusivamente nos
tecidos periféricos por deiodinação do anel externo da molécula de T4. A deiodinação
controla a concentração dos níveis dos hormônios da tireoide no plasma e nos tecidos, e
as enzimas que controlam estas atividades são chamadas de deiodinases (Coimbra et al.,
2005).
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Assim como o CT, estes hormônios estão envolvidos na regulação do
metabolismo energético dos vertebrados e são suscetíveis a ação de poluentes (Arjona et
al., 2008). Pesticidas organoclorados como o Endosulfan afetam os hormônios da
tireoide de peixes, por exemplo, Oreochromis niloticus após exposição a este poluente
apresentou diminuição na concentração plasmática de T4 (Coimbra et al., 2007), bem
como os metais são capazes de diminuir a concentração plasmática de T3 e de T4
(Hedayati e Abdullah, 2012).
Os resultados deste estudo demonstraram um aumento na concentração de T3 no
grupo Al com uma posterior diminuição na recuperação, juntamente com uma
diminuição plasmática observada para o T4 após o período agudo. Estes resultados
podem estar expressando uma modulação hormonal e não um estado de desregulação
endócrina. Possivelmente esta foi uma resposta adaptativa para evitar uma redução na
concentração de T3 circulante e consequentemente impedir desajustes principalmente no
metabolismo energético, o que poderia sugerir uma possível explicação para a
diminuição do T4.
Os animais do grupo mantidos em pH ácido apesar de também ter demonstrado
uma redução plasmática deste hormônio não demonstram aumento plasmático de T3.
Talvez o requerimento energético para este grupo, bem como ajustes fisiológicos para
outros processos fisiológicos relacionados não tenham sido tão intensos quanto pode ter
sido no grupo Al, o que poderia sugerir uma possível explicação para o aumento do T3
plasmático neste grupo. Como não foi feita nenhuma análise em relação ao TSH, devido
as implicações metodológicas envolvidas, os dados são escassos para propor outra
explicação para os efeitos observados neste grupo.
Diante destes resultados, fica evidente que a exposição aquática aguda de fêmeas
vitelogênicas de A. bimaculatus a 0,4 mg.L-1 de Al dissolvido em pH ácido impôs sobre
esta espécie ajustes endócrinos sobre o CT, a 17α OHP e sobre os hormônios
tireoidianos, os quais possivelmente foram envolvidos em mecanismos de aclimatação
ou de pós aclimatação às condições experimentais.
Sugerir que o Al e o pH ácido provocaram efeitos de desregulação endócrina nos
moldes dos ensaios aqui apresentados seria supervalorizar o efeito tóxico deste metal
como também menosprezar a capacidade fisiológica desta espécie em enfrentar
prováveis situações de estresse provocadas pelo Al, portanto o mais coerente é inferir
um efeito de modulação endócrina. Apesar das modestas alterações endócrinas causadas
pelo Al, os dados de fecundidade demonstram que a exposição aguda a este metal em
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pH ácido e ao pH ácido per se infligem em prejuízos sobre a reprodução, fato que pode
ser atribuído a capacidade de adsorção deste metal nas brânquias como também a de
bioconcentrar em diferentes órgãos corroborando com a literatura disponível.
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CAPÍTULO 3
Exposição

aquática

de

fêmeas

de

Astyanax

bimaculatus

(Characiformes: Characidae) ao manganês: efeitos endócrinos,
reprodutivos e de bioconcentração
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1 – Introdução
Na natureza, o manganês (Mn) está presente ubiquamente e é um elemento
relativamente comum, compreendendo cerca de 0,1% da crosta terrestre, mas mesmo
assim, até o presente momento foi muito pouco estudado nos ecossistemas aquáticos
(Vieira et al., 2012). É o décimo segundo elemento mais abundante na crosta terrestre e
está naturalmente presente nas rochas, no solo, na água e nos seres vivos, sendo
essencial para os seres humanos, os animais, as plantas e requerido para o crescimento,
desenvolvimento e manutenção da homeostase (Santamaria, 2008).
Os compostos de Mn podem ser orgânicos e inorgânicos (Chiswell e Mokhtar,
1986), sendo estes últimos os mais comumente encontrados na natureza (Santamaria,
2008). Muitos dos aspectos químicos do Mn em sua relação com a água doce são bem
entendidos, pois sabe-se que este elemento possui três estados de oxidação, II, III e IV,
dos quais Mn II e Mn IV são os mais comuns. Em condições óxicas o Mn II que é
solúvel, é oxidado a forma MnIVO2 que é insolúvel (Graham et al., 2012). Além de sua
relação com a oxigenação da água, a distribuição das espécies de Mn é influenciada por
variações do pH e do potencial redox (Hernandéz, 2009).
As aplicações do Mn incluem a produção de aço e de ferro, baterias automotivas,
vidros, indústria têxtil, entre outros. Os compostos orgânicos de Mn estão presentes em
combustíveis, fungicidas, em agentes de contraste usados em leitura de imagens de
ressonância magnética, etc (Iavicoli et al., 2009). Devido a sua intensa aplicação para a
humanidade, é inevitável o aumento de espécies de Mn para os ecossistemas aquáticos
de forma antropogênica, por isso, há uma demanda crescente por informações sobre a
especiação, pois a atividade biológica e toxicidade de muitos elementos dependem de
sua forma química (Citak et al., 2010).
O Mn é encontrado em todos os tecidos biológicos e é fundamental para muitos
processos fisiológicos, como por exemplo, na regulação dos processos reprodutivos, no
metabolismo de carboidratos, lipídeos, proteínas e como co-fator de várias enzimas
(Prestifilippo et al., 2007), por exemplo, a SOD manganês (superóxido dismutase), e
glutamina sintase (enzima que sintetiza glutamina do neurotransmissor glutamato).
(Quintanar, 2008), como também para as metaloenzimas (manganoproteínas)
envolvidas no metabolismo do oxigênio e do nitrogênio (Morello et al., 2007) e enzimas
relacionadas ao DNA e neurotransmissores (Lima et al., 2008).
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Em relação à toxicidade do Mn e seus efeitos em humanos, independente da rota
de absorção quando em altas concentrações torna-se tóxico para o cérebro e pode
acarretar em desordens neurológicas caracterizadas inicialmente por sintomas psicóticos
semelhantes à doença de Parkinson que resultam em uma síndrome conhecida por
manganismo (Morello et al., 2007), cujos sintomas são bradicinésia, rigidez e distonia,
dentre outros (Gerber et al., 2002). O manganismo está associado ao acúmulo de
manganês no cérebro, mais especificamente em estruturas do gânglio basal, putamen
caudato, globus pallidus, substância negra, hipotálamo e núcleo subtalâmico (Erickson
et al., 2004).
Vieira et al., (2012) consideram que mesmo sendo um micronutriente essencial,
o Mn pode ser tóxico para peixes e outros organismos aquáticos, e a faixa de
concentração tóxica varia de acordo com a espécie, com o estágio de vida, como
também é influenciada pelas características físico químicas da água. Por exemplo, sabese que seus efeitos tóxicos diminuem com o aumento da dureza da água e da mesma
forma que o Al, a chuva ácida também promove um aumento na concentração deste
metal do sedimento para a coluna d’água.
Entre os efeitos tóxicos primários do Mn sobre os peixes, inicialmente as
brânquias são os primeiros órgãos a serem afetados, seguidas de órgãos que possibilitem
a absorção e a circulação deste metal no organismo: pele, rins, fígado, intestinos, plasma
sanguíneo e em seguida para tecidos e órgãos que possam atuar como receptores deste
metal: ossos, cabeça, nadadeiras e músculos (Vieira et al., 2012). Fisiologicamente, os
distúrbios iniciais são na ionorregulação e osmorregulação, alterações metabólicas
(Partridge e Lymbery, 2009) lipoperoxidação e estresse oxidativo (Vieira et al., 2012).
Os mecanismos pelos quais tais efeitos ocorrem ainda estão sendo investigados.
Além de mamíferos e peixes, as informações sobre a toxicidade do Mn para
outros vertebrados são praticamente inexistentes e devido as já conhecidas alterações
neuroendócrinas e esteroidogênicas deste metal em mamíferos, e frente ao contexto
atual de poluição em inúmeras bacias hidrográficas do Estado de São Paulo, torna-se
imperativo avaliar a influência deste metal sobre a reprodução de peixes, principalmente
sobre os hormônios envolvidos na reprodução bem como em processos metabólicos
(CT, T3 e T4) importantes para a preservação da ictiofauna e integridade da biota
aquática.
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2 – Materiais e Métodos
O item 2.1 encontra-se descrito no capítulo 2.
2.1.1 – Desenho experimental
O delineamento experimental foi o mesmo que o empregado nos testes com Al,
exceto que ao invés de exposição a este metal, foi preparado um grupo (duplicata) para
a exposição aquática ao Mn.
2.2. Preparação e manipulação do contaminante metálico
Foi preparada uma solução estoque de Mn a partir de Mn2SO4 (MERCK). A
massa do sal correspondente a concentração de 0,5 mg/L em 140 L foi mantida em
estufa a 60o C durante 12 horas e após este período a massa seca foi dissolvida em água
MilliQ. A solução obtida foi armazenada em frasco de vidro âmbar previamente lavado
com HNO3 10% SUPRAPUR (MERCK) e acidificada com o mesmo ácido a 65% e
refrigerada a 4º C. Alíquotas de cada solução estoque foram pipetadas entre os aquários
experimentais para a concentração nominal metálica de 0,5 mg.L-1.
Os demais procedimentos referentes a este item são os mesmos que foram feitos
para o Al, portanto estão descritos no capítulo 2.
2.3 Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758)
Estas informações encontram-se no capítulo 2.
2.4 Procedimentos de amostragem de tecidos e plasma sanguíneo
Estas informações encontram-se no capítulo 2.
2.5 – Dosagens hormonais
Estas informações encontram-se no capítulo 2.
2.6. Análise quantitativa de Al em tecidos e órgãos
Estas informações encontram-se no capítulo 2.
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2.6.1 Digestão ácida
Para quantificação de Mn foi necessária a massa (peso úmido) equivalente a 50
mg para o fígado e brânquias, 100 mg para os músculos e ovários, e para rins, baço,
encéfalo e vesícula biliar foi necessário o órgão todo. Os procedimentos adotados foram
os mesmos utilizados para o Al, portanto encontram-se descritos no capítulo 2.
2.7. Fecundidade e frequência oocitária
Estas informações encontram-se no capítulo 2.
2.8. Expressão gênica de gonadotropinas
Estas informações encontram-se no capítulo 2.
2.8.1 PCR em tempo real (qRT-PCR)
Estas informações encontram-se no capítulo 2.
3.0. Análises estatísticas
Estas informações encontram-se no capítulo 2.
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4 – RESULTADOS
4.1- Características físico – químicas da água
Estes resultados encontram-se descritos no capítulo 2.
4.1.1 – Temperatura, Oxigênio dissolvido e Compostos Nitrogenados
A temperatura da água e a concentração de oxigênio dissolvido (OD) dos grupos
CTRL – n e pH – ac encontram-se descritas no capítulo 2. Estes dados para o grupo Mn
foram respectivamente de 24,38 oC ± 0,81 e 7,24 ± 0,44 mg. L-1, no experimento agudo
e de 25,05o C ± 0,12 e 7,03 ± 0,07 mg. L-1 na fase experimental de recuperação.
Semelhantemente ao que foi observado para os demais grupos, a concentração de
compostos nitrogenados, expressa em mg. L-1 de amônia total (NH3) e nitrito (NO2-)
mantiveram-se praticamente nulas.
4.1.2 – pH
Os valores médios registrados para o pH do grupo Mn do período de exposição
aguda foi de 5,7 ± 0,22 demonstrando pouca variação ao longo do tempo, sendo a média
da variação diária de 0,67 ± 0,1. A média para o pH deste grupo na recuperação foi de
7,4 ± 0,09. As tabelas 3 e 4 do capítulo 2 contém as informações referentes ao pH dos
grupos CTRL – n e CTRL – ac. A tabela 1 abaixo apresenta a média do pH antes e após
as trocas de água entre cada intervalo de 24 horas, bem como sua respectiva variação
para o grupo Mn.
Tabela 1: Variação de pH durante as 96 horas de exposição aguda de fêmeas vitelogênicas de Astyanax
bimaculatus do Grupo Mn (média ± DP).

Grupo Manganês – Média dos valores iniciais e finais de pH
Intervalo de tempo
0 – 24
24* – 48
48* – 72
72* – 96

pH inicial pH final
5,28 ± 0,08
5,29 ± 0,11
5,55 ± 0,03
5,35 ± 0,05

6,11 ± 0,11
5,94 ± 0,03
6,09 ± 0,05
6,00 ± 0,14

Média

Variação diária

5,70 ± 0,04
5,61 ± 0,07
5,82 ± 0,01
5,67 ± 0,10

0,83
0,66
0,54
0,66
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4.2 – Manganês
Da mesma forma como foi feito para o Al, a concentração nominal de Mn foi de
0,5 mg. L-1 e devido a dinâmica de especiação e complexação resultantes da interação
com a água, a média de Mn total foi de 0,5 ± 0,04 mg.L-1 e a média de Mn dissolvido
foi de 0,4 ± 0,1 mg.L-1. A variação diária na concentração deste metal, nas frações total
e dissolvida e sua relação com o pH para este grupo, encontram-se na figura 1. A
concentração deste metal durante o período de recuperação foi nula em todos os grupos
experimentais.
TOTAL

Manganês

DISSOLVIDO

0,7

6,2

0,6

6,0

0,5

5,8

0,4

5,6

0,3

5,4

0,2

5,2

0,1

5,0

0,0

pH

mg . L-1

pH

4,8
0

24

24*

48

48*

72

72*

96

Período Experimental - horas

Figura 1: Variação na concentração de Mn total, dissolvido e de pH durante o experimento agudo com
Astyanax bimaculatus no grupo Mn. (*) Indicam os momentos das trocas de água.

Diferente do Al, que possui características anfóteras (se dissolve tanto no pH
ácido quanto no alcalino), a concentração de Mn total ou dissolvida não foi influenciada
pelo pH.
4.3 – Índices corporais de Astyanax bimaculatus
As médias referentes ao comprimento total e a massa corpórea, além do IGS e
do IHS para o grupo Mn estão apresentadas na tabela 2. As informações referentes aos
animais dos grupos controle e pH ácido foram apresentadas no capítulo 2, item 3.4.
Nenhuma diferença estatística significativa foi observada para o IGS entre os grupos no
experimento agudo (P=0,743), como na fase de recuperação (P=0,604), ou na
comparação interexperimental: Mn com Mn (P = 0,692). A análise estatística do IHS
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também não revelou diferenças estatísticas significativas entre os grupos no
experimento agudo (P = 0,180) como na recuperação (P = 0,209) ou entre Mn com Mn
(P = 0,182).
Tabela 2 - Dados morfométricos, ponderais, IGS e IHS de fêmeas de Astyanax bimaculatus submetidas ao
Mn (média ± EPM).

N

Comprimento
Total (cm)

Massa Corpórea (g)

IGS

IHS

AGUDO

10

14,25 ± 0,86

50,97 ± 8,71

17,96 ±
7,90

0,97 ±
0,17

RECUPERAÇÃO

10

13,95 ± 0,37

47,49 ± 5,42

19,05 ±
3,30

1,08 ±
0,18

ENSAIO

4.4 – Fecundidade e frequência oocitária
Os dados apresentados em relação a fecundidade (tabela 3) estão expressos na
forma de fecundidade relativa (FR), ou seja, número de oócitos de cada fêmea divididos
pela sua massa corpórea. A exposição de A. bimaculatus ao Mn não alterou a
fecundidade, quando comparado ao grupo controle (P = 0,282).
O grupo pH – ac apresentou os menores valores para FR, sendo diferente
estatisticamente do grupo Mn do período de exposição aguda (P =0,038). No período de
recuperação este mesmo grupo também apresentou a menor fecundidade, sendo
diferente estatisticamente do grupo CTRL – n (P =0,003) e do grupo Mn (P=0,017).
Fica evidente que apenas a exposição ao pH ácido exerceu efeitos negativos sobre a FR
de A. bimaculatus, não tendo sido registrado efeitos para a exposição ácida ao Mn.
A figura 2 representa a frequência oocitária encontrada para A. bimaculatus e
apresenta as maiores porcentagens encontradas, que ocorreram de 700 a 900 μm de
diâmetro, demonstrando que estes animais estavam no período reprodutivo (ovários
maduros).
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Tabela 3: Fecundidade relativa de Astyanax bimaculatus dos períodos de exposição aguda e de
recuperação CTRL – n (grupo controle), pH – ac (grupo pH ácido), Mn (grupo Mn) (Média ± EPM).
Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas entre os grupos experimentais.

Fecundidade relativa a massa corpórea de Astyanax bimaculatus

CTRL - n
AGUDO

444,17 ± 139,42

pH - ac

ab

Mn

58,89 ± 23,41

a

682,09 ± 167,70

b

ab

RECUPERAÇÃO

612,21 ± 108,54

a

72,70 ± 20,46

b

423,43 ± 50,16

a

Frequência oocitária
60
50

%

40
30
20
10
0

CTRL - n

pH - ac

Mn

CTRL - n (recup)

pH - ac (recup)

Mn (recup)

Figura 2: Frequência oocitária de Astyanax bimaculatus de todos os grupos experimentais do período agudo e do
período de recuperação. Grupo controle neutro (CTRL – n), pH ácido (pH – ac), Manganês (Mn). A abreviação
(recup) indica grupos experimentais do período de recuperação. Diâmetros oocitários em classes de 100 μm com
variação de 0 a 1100 μm de diâmetro.
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4.5 - Caracterização da Bioconcentração de Mn
A figura 3 apresenta a distribuição de Mn entre os diferentes tecidos analisados
de A. bimaculatus do grupo Mn na fase de exposição aguda a este metal. As brânquias
foram o principal órgão de deposição, enquanto que os demais órgãos apresentaram
valores semelhantes de bioconcentração, na seguinte ordem decrescente: rins, fígado,
encéfalo, baço, vesícula biliar, ovários e músculo branco.

Bioconcentração de Mn
MÚSCULO; 0,15

RIM; 0,75

OVÁRIOS; 0,23

BAÇO; 0,38

VESÍCULA
BILIAR; 0,34
ENCÉFALO;
0,556

FÍGADO; 0,61

BRÂNQUIAS;
5,68

Figura 3: Bioconcentração de Mn em (mg.g-1) nos diferentes tecidos de fêmeas de Astyanax bimaculatus
após a fase de exposição aguda (média ± EPM)..

Da mesma forma como foi observado para o Al no período de recuperação, a
bioconcentração nas brânquias diminuiu drasticamente e a relação de bioconcentração
entre os demais tecidos segue a seguinte ordem decrescente: fígado, ovários, rins,
vesícula biliar, músculo branco, encéfalo e baço (Figura 4). Não foram encontradas
diferenças estatísticas significativas entre as fases de experimento agudo e recuperação
em nenhum órgão ou tecido (Tabela 4).
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Tabela 4: Bioconcentração de Mn nos diferentes órgãos e tecidos de fêmeas vitelogênicas de Astyanax bimaculatus nas duas etapas experimentais do grupo Mn.
(média ± EPM)

Bioconcentração de Mn (mg.g-1) em diferentes órgãos e tecidos de A.bimaculatus

Brânquias

Fígado

Encéfalo

Ovários

Vesícula

Baço

Músculo

Rins

AGUDO

5,68 ± 0,5

0,61± 0,2

0,55 ± 0,15

0,23 ± 0,18

0,34 ± 0,14

0,38 ± 0,0

0,15 ± 0

0,75 ± 0,2

RECUPERAÇÃO

1,08 ± 0,5

0,74 ± 0,0

0,1 ± 0,0

0,52 ± 0,2

0,24 ± 0,04

0,09 ± 0,1

0,1 ± 0

0,33 ± 0

Bioconcentração de Mn - recuperação
MÚSCULO; 0,14

VESÍCULA; 0,24

RIM; 0,33
OVÁRIOS; 0,52

ENCÉFALO; 0,1

BAÇO; 0,09

BRÂNQUIAS;
1,08
FÍGADO; 0,74

Figura 4: Bioconcentração de Mn em (mg.g-1) nos diferentes tecidos de fêmeas de Astyanax bimaculatus
após a fase de recuperação (média ± EPM)..

4.6 – Hormônios Esteroides
Após a exposição aguda de 96 horas, não foram observadas alterações
plasmáticas de E2, nos grupos pH – ac (P = 0,485) e Mn (P = 0,278) em relação ao
grupo CTRL – n. O grupo pH – ac apresentou uma maior concentração de E2 em
relação ao grupo Mn (P = 0,033). Nenhum efeito foi observado para os animais em
nenhum dos grupos do período de recuperação (P = 0,333).
A acidez da água, embora sem diferenças estatísticas significativas pode resultar
em um aumento da concentração plasmática de E2, fato que pode ser constatado na
comparação entre os grupos pH – ac dos dois períodos experimentais, pois quando os
animais remanescentes da exposição aguda retornam para o pH neutro, a concentração
de E2 diminui, sendo a comparação estatística entre estes dois grupos significativa (P =
0,005). A figura 5 apresenta em detalhes estes resultados.
A concentração plasmática de 17α OHP (Figura 6) dos animais do grupo Mn da
etapa de exposição aguda diminuiu drasticamente após as 96 horas experimentais (P =
0,001), e embora nenhum efeito tenha sido observado entre os grupos da etapa de
recuperação (P = 0,587), a análise estatística demonstrou que no pH – ac e no Mn houve
redução na concentração plasmática deste hormônio quando estes grupos são
comparados com seus respectivos grupos entre as duas etapas experimentais, (P =
0,030) e (P = 0,001).
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17 β ESTRADIOL
3000

a

AGUDO
RECUPERAÇÃO

*

2500
ab

pg/ml

2000
b

1500
1000
500
0
CTRL - n

pH - ac

Mn

Grupos experimentais
Figura 5. Concentração plasmática do hormônio 17β Estradiol em fêmeas Astyanax bimaculatus após as
etapas de exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), grupo de exposição
ao pH ácido (pH – ac), grupo de exposição ao manganês (Mn). Letras diferentes indicam diferenças
estatísticas significativas. Os (*) indicam diferenças estatísticas entre o período agudo e recuperação do
mesmo grupo.

17 α OHP
25
a

AGUDO
RECUPERAÇÃO

*

20

ng/ml

15

*

a

10
5

b

0
CTRL - n

pH - ac

Mn

Grupos experimentais

Figura 6. Concentração plasmática do hormônio 17α OHP em fêmeas Astyanax bimaculatus após as
etapas de exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), grupo de exposição
ao pH ácido (pH – ac), grupo de exposição ao manganês (Mn). Letras diferentes indicam diferenças
estatísticas significativas entre os grupos experimentais. Os (*) indicam diferenças estatísticas entre o
período agudo e recuperação do mesmo grupo.
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Pode-se observar (Figura 7) uma diminuição na concentração plasmática de CT
durante a fase aguda (P =0,018) para os animais expostos ao Mn, enquanto que na fase
de recuperação em todos os grupos a concentração plasmática deste hormônio foi
semelhante, não havendo diferenças estatísticas significativas (P = 0,325).
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Grupos experimentais

Figura 7. Concentração plasmática do hormônio CT em fêmeas Astyanax bimaculatus após as etapas de
exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), grupo de exposição ao pH
ácido (pH – ac), manganês (Mn). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas entre o período agudo e
recuperação do mesmo grupo.

4.7 – Hormônios Tireoidianos
Nenhum efeito foi observado na concentração plasmática de T3 após a fase de
exposição aguda, entretanto, após a recuperação foi registrado um acentuado aumento
hormonal no grupo Mn (P = 0,001), conforme pode ser verificado na figura 8.
Diferenças estatísticas também foram encontradas na comparação entre os grupos Mn
dos períodos agudo e recuperação (P = 0,002), evidenciando um aumento na
concentração plasmática de T3 no período de recuperação.
Os dados referentes a concentração plasmática de T4 mostram que ocorreu
diminuição plasmática deste hormônio nos grupos pH – ac e Mn em relação ao CTRL –
n (P = 0,023) durante a fase de exposição aguda, sem alterações observadas na fase de
recuperação (Figura 9).
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Figura 8. Concentração plasmática do hormônio T3 em fêmeas A. bimaculatus após as etapas de
exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), grupo de exposição ao pH
ácido (pH – ac), grupo de exposição ao manganês (Mn). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas
significativas entre os grupos experimentais. Os (*) indicam diferenças estatísticas entre o período agudo
e recuperação do mesmo grupo.
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Figura 9. Concentração plasmática do hormônio T4 em fêmeas Astyanax bimaculatus após as etapas de
exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), grupo de exposição ao pH
ácido (pH – ac), grupo de exposição manganês (Mn). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas
significativas.
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4.8 – Expressão gênica de FSH e LH
Estes dados foram descritos no capítulo 2.
4.9 – Resultados do PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR)
Nenhum efeito foi encontrado para a expressão gênica do mRNA do β LH de A.
bimaculatus (Figura 10) nos animais dos grupos Mn e pH – ac tanto na fase de
exposição aguda (P = 0,806) como na fase de recuperação (P = 0,096).
Os primers para qRT – PCR referentes ao FSH não amplificaram nenhum
produto. Estes primers foram inespecíficos e, portanto não foram utilizados neste
estudo, embora tenham sido desenhados especificamente para A. bimaculatus e tenham
demonstrado especificidade na construção da curva padrão, os mesmos não
funcionaram.

Número de cópias de mRNA LH normalizadas
(LH/ELF 1α)

Expressão β LH
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RECUPERAÇÃO

14
12
10
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4
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pH - ac
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Grupos experimentais

Figura 10: Número de cópias absolutas do mRNA de LH normalizadas pelo número de cópias do mRNA
de ELF 1 – α de Astyanax bimaculatus. Grupo controle (CTRl – n), pH ácido (pH – ac), manganês em pH
ácido (Mn).

94

5. Discussão
A relação dos parâmetros físico-químicos da água analisados nestes ensaios de
toxicidade não implicaram em interferência nos resultados obtidos. Sendo estes
parâmetros e as condições de exposição as mesmas delineadas para os ensaios com o
Al. As particularidades e detalhes envolvidos foram discutidos no capítulo 2.
A temperatura média de exposição dos animais de 24 ± 0,4o C e a concentração
de OD de 7,14 ± 0,03 mg.L-1 mostraram-se as ideais para a fisiologia de A. bimaculatus
(Hayashi et al., 2004) e se enquadraram nas exigências para a realização destes
experimentos. A adequada manutenção dos aquários garantiu uma baixa concentração
de compostos nitrogenados nos meios experimentais, eximindo os resultados de uma
possível interferência destes compostos. Considera-se também que a variação de pH
entre os 4 períodos de cada 24 horas que totalizaram os ensaios de toxicidade
apresentou pouca variação, a qual não influenciou a concentração de Mn dissolvido,
pois nos momentos de menor pH registrados, a solubilidade do Mn não foi
necessariamente favorecida, diferente do que foi observado para o Al nos resultados
apresentados no capítulo 2.
O resultado referente ao Mn biodisponível (dissolvido) com a concentração
média de 0,4 ± 0,1 mg.L-1 demonstra que as condições de exposição e manutenção dos
ensaios de toxicidade propostos mantiveram-se muito próximas às condições iniciais
propostas de 0,5 mg.L-1, portanto, os efeitos observados sobre os peixes podem
seguramente ser relacionados a toxicidade deste metal e aos efeitos de acidez da água.
Notadamente, o Mn não exerceu nenhuma influência sobre a FR de A.
bimaculatus, pois os valores encontrados para os animais deste grupo foram muito
próximos aos do grupo controle nos dois períodos experimentais. E possivelmente as
condições experimentais testadas não tenham sido suficientes para afetar a fecundidade,
talvez devido a essencialidade biológica do Mn e também por ter ocorrido uma
relativamente baixa bioconcentração deste metal nos tecidos e órgãos quando
comparando com dados da literatura referente a outros metais, ou ainda devido a um
efeito antagônico resultante da interação dos íons Mnn com os íons H+.
O mesmo não pode ser afirmado para o grupo pH – ac, o qual demonstrou ser
prejudicial para a fecundidade de A. bimaculatus. Sabe-se que o pH ácido da água pode
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influenciar negativamente a reprodução de teleósteos. Entre alguns dos efeitos
promovidos pela acidez da água estão a redução na incorporação de vitelo e atresia
oocitária (Tam e Zhang, 1996), falhas no recrutamento de oócitos e impedimento da
desova (Mount et al., 1988; Vuorinen et al., 1991), atrasos no período de ovulação e
maturação final dos oócitos, morte de larvas e embriões e redução do IGS (Vuorinen et
al., 2003). Todos estes processos estão associados a declínios populacionais. A análise
conjunta da FR com outros parâmetros reprodutivos deve ser conduzida para uma
proposição mais elaborada a cerca dos efeitos do pH ácido na reprodução desta espécie.
Os resultados de bioconcentração demonstraram que a distribuição de Mn entre
os tecidos analisados ocorre preferencialmente nas brânquias, pois este é o órgão em
que geralmente sobrevém o maior acúmulo deste metal (Patridge e Lymbery, 2009)
assim como para a grande maioria dos metais (Tabari et al., 2010), sendo a
bioconcentração deste metal nos demais órgãos muito baixa, ou seja, menores do que 1
mg.g-1. Estes resultados corroboram a descrição encontrada na literatura para mamíferos
que afirma que a distribuição de Mn nos órgãos e tecidos é bastante homogênea e que a
concentração deste metal é maior nos tecidos ricos em mitocôndrias e pigmentos além
de ossos, fígado, pâncreas e rins que acumulam mais Mn do que os demais tecidos do
organismo (Aschner e Aschner, 1990, 2000).
Os resultados do período de recuperação evidenciam que as brânquias ainda são
o principal órgão que acumulou o Mn, provavelmente devido a rota de exposição, neste
caso a aquática, em que as brânquias foram o órgão de interface do organismo com o
Mn do ambiente externo. Novamente os demais órgãos bioconcentraram valores muito
baixos deste metal, comparando estes resultados aos da exposição aguda.
Em um estudo com Labeo umbratus, uma espécie de teleósteo que habita o Sul
da África capturada em ambiente natural contaminado por vários metais, demonstrou a
seguinte distribuição de Mn nos tecidos: brânquias, fígado, músculo e pele (Nussey et
al., 2000). Em outro estudo, novamente com uma espécie de peixe que também habita o
sul do continente africano, Barbus marequensis, a bioacumulação de Mn nos diferentes
órgãos e tecidos teve maiores concentrações nos intestinos, seguido das brânquias,
vértebras, fígado e rins (Seymore et al., 2006). De acordo com Sindayigaya et al.,
(1994) o fígado é um dos locais de maior acumulação para metais, exceto o Mn.
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Adam et al., (1997) demonstraram que a transferência do Mn da água para a
truta O. mikiss se bioconcentra principalmente nos ossos, nas brânquias, na pele e na
cabeça, sendo que fígado e rins são os órgãos que menos bioacumulam este metal.
Howe et al., (2004 apud Hernandéz 2009) chamam a atenção de que a variação da
concentração de Mn nos tecidos de peixes marinhos ou dulcícolas pode variar de
concentrações menores do que 0,2 a 19 mg/kg de peso seco, alcançando 100 mg/k de
peso seco nos peixes que habitam águas superficiais poluídas.
Em virtude do exposto e apesar da escassez de dados na literatura sobre este
assunto, independente da rota de absorção, bioconcentração ou bioacumulação, fica
evidente que as brânquias são um dos principais locais de acúmulo de Mn. A
caracterização da distribuição nos demais órgãos e tecidos precisa ser melhor avaliada
para uma compreensão mais refinada destes processos.
Nas condições experimentais em que este estudo foi conduzido, não houve
nenhum efeito do Mn sobre a concentração plasmática de E2, embora tenha sido
observada uma alteração deste hormônio na comparação entre os grupos pH – ac das
duas etapas experimentais. Estas particularidades referentes ao pH ácido encontram-se
retratadas em detalhes no capítulo 2.
Apesar de não ter sido observado nenhum efeito sob o E2, a diminuição
plasmática da 17 α OHP registrada para o grupo Mn implica em possíveis prejuízos a
reprodução desta espécie. Com base na informação disponível na literatura atual é
possível conjecturar alguns possíveis mecanismos pelos quais o Mn possa atuar como
um

desregulador

endócrino,

mais

especificamente,

como

um

agente

antiesteroidogênico.
Nos ecossistemas aquáticos, o MnO2 é capaz de se adsorver a metais e a
componentes orgânicos e devido a esta particularidade, tem sido estudada a sua
aplicação para oxidação de resíduos de hormônios esteroides artificiais presentes na
água em estações de tratamento de esgoto (Rudder et al., 2004). Biologicamente, a
toxicidade do Mn parece ser dependente do seu estado de oxidação (Dobson e Aschner,
2007).
Devido ao fato de que a reprodução nos vertebrados está sob o controle do eixo
hipotálamo-hipófise-gônadas (HHG), é importante antes de se discutir a influência do
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Mn nos processos reprodutivos, abordar alguns dos mecanismos pelos quais este metal
causa neurotoxicidade.
Os mecanismos pelos quais os compostos de Mn causa neurotoxicidade celular e
molecular são diversos, e seus impactos nos sistemas biológicos dependem da rota de
exposição, dose/concentração, idade e duração da exposição (Villalobos et al., 1994).
Muitos dos mecanismos de toxicidade deste metal estão relacionados a sistemas
dopaminérgicos, serotoninérgicos, GABAérgicos, colinérgicos, etc (Finkelstein et al.,
2007). Devido a interferência nestes sistemas, o Mn pode atuar sobre o hipotálamo
prejudicando a reprodução.
Vários estudos com mamíferos in vivo e in vitro têm relatado que o Mn altera os
níveis de neurotransmissores como a dopamina (DA), o glutamato (Glu), e o ácido
gama aminobutírico (GABA) (Quintanar, 2008). Esses três neurotransmissores são
intimamente relacionados e, por conseguinte, uma alteração em um deles
inevitavelmente terá efeito sobre os outros, por exemplo, no metabolismo de Glu e
GABA, o Glu é transformado em glutamina (Gln), por uma enzima chamada glutamina
sintase – Mn, e a Gln, por sua vez pode ser convertida em GABA pela enzima ácido
glutâmico desidrogenase (Hazell, 2002).
Todas essas inter-relações têm complicado a interpretação dos resultados
referentes aos níveis de neurotransmissores em consequência da neurotoxicidade do Mn
(Erickson

e

Aschner,

2003).

A

desestruturação

no

metabolismo

destes

neurotransmissores pode afetar o controle neuroendócrino da reprodução em
vertebrados por ser um agente inibidor em neuro-hormônios hipotalâmico e hormônios
hipofisários (Erickson e Aschner, 2003).
Pine et al., (2005) demonstraram que em mamíferos (machos) o Mn aumenta a
liberação de GnRH in vitro, liberação in vivo das gonadotropinas FSH e LH como
também de E2 e testosterona (Lee et al., 2006). O mecanismo hipotalâmico da ação
interferente do Mn2+ é devido a sua capacidade de ativar o sistema óxido nítrico sintase
(ONS)/ óxido nítrico (ON) (Prestifilippo et al., 2007). A ativação do sistema (NOS/ON)
ocorre da seguinte maneira: O ácido glutâmico (GA) e as catecolaminas são importantes
neurotransmissores envolvidos na liberação de GnRH, sendo assim, o GA estimula os
neurônios noradrenérgicos terminais resultando na liberação da norepinefrina, que por
sua vez ativa os receptores α1 –adrenérgicos dos neurônios nitridergicos promovendo
um aumento do Ca2+ intracelular o qual ativa a NOS resultando num aumento da
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produção de ON. A difusão do ON ativa a cGMP (guanosina monofostato cíclico) que
por sua vez ativa a proteína quinase G (PKG) (Prestifilippo et al., 2008). A capacidade
do Mn de influenciar estes mecanismos deixa evidente seu potencial em impactar a
reprodução por promover desajustes hipotalâmicos.
Os dados de expressão gênica do mRNA do βLH de fêmeas de A. bimaculatus
deixam claro que a parte do eixo neuroendócrino da reprodução que envolve o
hipotálamo e a hipófise não foi afetada pela exposição ao Mn, o que isenta desajustes
tanto no GnRH, LH e nos mecanimos de feedback negativos envolvidos. Portanto a
desregulação endócrina registrada para a 17 α OHP possivelmente envolveu
mecanismos de inibição da esteroidogênese ovariana. O resultado da concentração deste
hormônio registrado para os animais do grupo de recuperação demonstra que o efeito
tóxico foi temporário, pois após terem sido retirados do contato com o Mn a
concentração plasmática se restabeleceu e isso também indica uma capacidade da
espécie de recuperação dos efeitos tóxicos.
O Mn pode ser considerado um agente antiesteroidogênico, pois em estudos in
vitro com células de Leydig de ratos este metal impediu/suprimiu a expressão do gene
responsável pela proteína StAR cuja função é de transportar o colesterol (que é a
molécula precursora de todos os hormônios esteroides) para as membranas internas das
mitocôndrias, como também de influenciar o passo seguinte da esteroidogênese, que é a
conversão do colesterol em pregnenolona, reduzindo a atividade do complexo multienzimático P450scc responsável por esta conversão. Além destes efeitos, neste mesmo
estudo, foi demonstrado que o Mn diminuiu a atividade da enzima 3β – HSD
(responsável pela conversão da 17 α hidroxipregnenolona em 17αOHP) (Cheng et al.,
2005) e a concentração plasmática de testosterona e de progesterona.
Ao longo do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas no qual o Mn é passível de
atuação, existem enzimas quinases como a PKC além do cAMP e proteínas fosforiladas
como a StAR (Cheng et al., 2003), o que demonstra que da mesma forma como outros
metais, tais como o Al, o Mn comprova afinidade por este tipo de molécula, provocando
efeitos antiesteroidogênicos. Sugere-se que a redução da 17α OHP registrada neste
estudo pode ter sido devido à ação do Mn em um dos mecanismos citados acima.
Com relação à concentração plasmática dos corticosteroides, propõe-se neste
estudo que a redução plasmática do CT no grupo de exposição ao Mn em pH ácido, de
igual modo ao que já discutido para os efeitos do Al no capítulo 2, pode ter sido por um
efeito antiesteroidogênico, da mesma forma como sugerido anteriormente pra a 17α
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OHP, bem como a um efeito de hormese (Calabrese e Blain, 2011). Contudo, em ambos
os casos, a possibilidade da exposição a íons metálicos resultar na interação destes com
proteínas transportadoras de hormônios no plasma, como a albumina não pode ser
totalmente descartada.
Algumas proteínas transportadoras de hormônios no plasma são altamente
seletivas transportando apenas hormônios esteroides ou da tireoide. Estas proteínas de
transporte altamente seletivas incluem a globulina ligadora de hormônios sexuais ou
SHBG (do inglês Sex Hormone-Binding Globulin), que é uma glicoproteína plasmática
transportadora de esteroides sexuais (Teixeira et al., 2002), a CBG, (do inglês
Corticosteroid Binding Globulin), que é responsável pelo transporte de corticosteroides
e a TBG (do inglês Thyroid Binding Globulin), que é transportadora de hormônios da
tireoide (Baker, 2002). Muitas das proteínas transportadoras do plasma, como as
globulinas, a albumina e as proteínas da família das transferrinas possuem em sua
estrutura molecular um domínio que se liga a íons metálicos (Lambert et al., 2005)
como o Zn2+ e o Ca2+, os quais interferem na especificidade e na afinidade pelas
moléculas transportadas, por exemplo pelo E2 (Avvakumov et al., 2010).
Íons de Al, por uma interação competitiva podem deslocar e substituir íons como
o Mg2+, o Zn2+ e o Ca2+ (Poléo, 1995), neste ponto, é importante destacar a conhecida
capacidade do Mn de se ligar a proteínas plasmáticas como a albumina e a transferrina
(Aschner e Aschner, 1990, 2000) da mesma forma que outros metais, como o Al e o Fe
e reduzir a afinidade e a capacidade destas moléculas transportadoras.
Sabendo-se que metais como o Al e o Mn podem ser ligar a proteínas
plasmáticas transportadoras, como a transferrina (Mundy et al., 1994; Nagaoka e
Maitani, 2005), seria possível que a exposição metálica tenha interferido também na
afinidade das globulinas transportadoras de esteroides, levando a um aumento no
clearance plasmático (Patiño et al., 1985), fato que poderia estar associado a
diminuição da concentração plasmática de 17α OHP e de CT, pois os metais podem
alterar a estrutura das moléculas transportadoras destes hormônios, impedindo que haja
uma resposta hormonal adequada e que a concentração hormonal plasmática permaneça
elevada (Ward et al., 2007).
Além das alterações observadas nos hormônios esteroides, algumas alterações
foram observadas nos hormônios tireoideanos de A. bimaculatus. Sugere-se neste
estudo que a redução da concentração de T4 na verdade correspondeu a um efeito de
aclimatação e modulação endócrina resultante da exposição metálica. Entretanto, o
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aumento de T3 observado no grupo Mn do período de recuperação sugere possíveis
efeitos sob os mecanismos de feedback negativo, que na ausência do Mn apresentaram
desajustes, ou ainda que alterações possam ter sido decorrentes de outros mecanismos
ainda desconhecidos.
Muito pouco é conhecido sobre a relação entre o Mn e os hormônios da tireoide.
Postula-se que o Mn pode afetar a homeostase dos hormônios tireoidianos agindo
diretamente sobre glândula tireoide e seus respectivos hormônios (T3 e T4), ou
indiretamente através de alterações no controle dopaminérgico da glândula tireoide
(Soldin e Aschner, 2007). As disfunções hipotálamo-hipofisárias, promovidas pela
exposição ao Mn podem estar associadas com desajustes sobre o TRH (hormônio
liberador de tireotrofina) e TSH (hormônio estimulante da tireoide) (Bianco et al., 2007;
Lee et al., 2007), atribuídos principalmente a perda da homeostase sobre a dopamina
(Soldim e Aschner, 2007), interferindo dessa forma nos mecanismos de feedback para
estes hormônios.
A apreciação dos resultados aqui apresentados demonstra a capacidade potencial
do Mn em prejudicar a reprodução de teleósteos, principalmente por reduzir a
concentração plasmática da 17α OHP que é a precursora do hormônio responsável pela
desova e alterar hormônios importantes no metabolismo dos animais como
corticosteroides e hormônios tireoidianos. A bioconcentração registrada para este metal
evidencia que ele pouco se acumulou nos tecidos biológicos nas condições
experimentais testadas, embora estas tenham sido suficientes para causar efeito tóxico.
Entretanto, a toxicidade do Mn parece ser temporária e não permanente como ocorre
para muitos metais, pois os animais sujeitos a exposição aparentemente conseguem,
pelo menos parcialmente se recuperar da toxicidade.
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CAPÍTULO 4
Efeitos endócrinos, reprodutivos e de bioconcentração resultantes da
exposição sincrônica ao alumínio e ao manganês em fêmeas de
Astyanax bimaculatus (Characiformes: Characidae)
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1 – Introdução
Interações toxicológicas resultantes das misturas de compostos químicos na
água, invariavelmente acarretam em consequências ecofisiológicas para toda a biota
aquática. No entanto, os mecanismos e os resultados de tais interações ainda carecem de
explicações (Zagatto e Bertoletti, 2006).
Estes mesmos autores reiteram que esta é uma questão muito complexa, pois em
muitos casos nota-se uma ambiguidade entre os resultados esperados. Por exemplo,
enquanto efeitos aditivos foram registrados na interação de poluentes em baixas
concentrações, por outro lado, efeitos antagônicos destes mesmos poluentes foram
registrados para altas concentrações. Esta realidade contraproducente ainda requer
muitas pesquisas para que a ecotoxicologia seja capaz de prever os efeitos e os eventos
de toxicidade (Santore et al., 2002).
Considerando-se as interações entre os compostos químicos, Rand (1995) apud
Zagatto e Bertoletti (2006) sugerem definições para os efeitos tóxicos resultante deste
sincronismo:
· Efeito sinérgico: o efeito é maior do que a soma dos efeitos de cada agente em
separado (2 + 3 = 20).
· Efeito de potenciação: um contaminante só apresentará efeito quando estiver
simultaneamente com outro contaminante (0 + 2 = 10).
·Efeitos antagônicos: o efeito de um agente é diminuído, inativado ou eliminado quando
se combina com outro agente (4 + 6 = 8; 3 + 0 = 1).
· Efeitos aditivos: o efeito final é igual a soma dos efeitos de cada um dos agentes
envolvidos quando aplicados separadamente (2 + 3 = 5).
Pesquisas com o objetivo de elucidar os efeitos tóxicos de metais aplicados
individualmente e em forma de mistura (dois ou mais metais) utilizando os peixes como
modelo têm aumentado no mundo todo devido aos agravos ambientais e à saúde
humana, pois os ecossistemas aquáticos têm sido expostos a misturas complexas, tanto
orgânicas, quanto metálicas que podem apresentar significativa interação entre si
(Javed, 2012).
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Muitos metais são essenciais, como por exemplo, Zn, Cu, Mn, enquanto que
outros como o Al não são essenciais e não possuem função biológica conhecida (Nayak,
2002). Em um estudo com larvas do peixe Mogurnda mogurnda foi demonstrado que o
Si sendo um semimetal atenua os efeitos tóxicos do Al devido a formação de complexos
(Camilleri et al., 2003). Em outro estudo, conduzido por França et al., (2007), foi
demonstrado que o Se (não metal) quando aplicado simultaneamente tem efeito
antagônico à ação tóxica ao cloreto de mercúrio (HgCl2) em alevinos de tilápia,
Oreochromis niloticus após exposição aguda. Ainda neste contexto, pode-se citar o
resultado da interação entre Ag, Zn, Cu, Se e Hg na bioacumulação no peixe
Brachydanio rerio após 12 dias de exposição aquática, demonstrando que a Ag
promoveu efeitos antagônicos sobre a bioacumulação de Hg, enquanto que Zn, Cu e Se
promoveram uma maior bioacumulação de Ag (Ribeyre et al., 1995).
Em

ensaios
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toxicidade

embrio-larvais

com

o

ouriço

do

mar

Strongylocentyotus intermedius foi utilizada uma mistura de Cu, Pb, Zn e Cd em 11
diferentes combinações a fim de se testar as possíveis interações entre si. Foi
demonstrado que para a maioria das combinações binárias houve um efeito sinergístico,
enquanto que efeitos antagônicos também ocorreram e foram observados, mas neste
caso, para as seguintes misturas (Cu + Pb e Zn + Cd). Estes resultados demonstram que
a toxicidade e o comportamento dos componentes metálicos resultaram da combinação
da mistura (Xu et al., 2011).
Situados também nesta realidade estão muitos compostos químicos orgânicos,
por exemplo, os surfactantes perfluorados os quais são resistentes a degradação
ambiental química e biológica e podem apresentar alguma interação com outros
compostos químicos presentes na água, tais como os metais HgCl2 e CdCl2. Destas
interações ocorreram efeitos antagônicos, enquanto que quando misturados a compostos
orgânicos de mesma natureza química o efeito observado foi sinérgico (Palomares et al.,
2012).
Diante do exposto, fica claro que o comportamento e interação de compostos
químicos no ambiente estão totalmente sujeitos a inúmeras variáveis. Neste sentido, é
oportuno salientar que Al e Mn, segundo os dados da CETESB (CETESB, 2011), estão
com as concentrações médias dos últimos quatro anos acima dos padrões CONAMA
(CONAMA 357, 2005) em cerca de 31% e 18% respectivamente em não conformes em
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vários rios e tributários de diversas bacias hidrográficas do Estado de São Paulo, por
exemplo, a bacia do Alto Tietê e a do rio Paraíba do Sul. Entretanto, não existe relação
direta do aumento na concentração destes metais com efluentes industriais ou
domésticos (CETESB, 2008).
Sejam quais forem os processos que resultem no enriquecimento dos corpos
hídricos com os metais em questão, não são conhecidas as respostas biológicas da
exposição a estes metais em peixes neotropicais. E pelo fato de que tanto o Al como o
Mn são notoriamente neurotóxicos e podem interferir sobre o eixo hipotálamo –
hipófise – gônadas, a compreensão das consequências reprodutivas da exposição a estes
dois metais são essenciais para subsidiar programas de monitoramento ambiental,
preservação das comunidades ícticas e proteção dos ecossistemas aquáticos.
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2 – Materiais e Métodos
2. 1 – Ensaio de toxicidade
Estes itens encontram-se descritos no capítulo 2.
2.1.1 – Grupos experimentais
Para a exposição sincrônica de A. bimaculatus ao Al e ao Mn foram constituídos
três grupos experimentais (duplicatas), separados entre: Grupo Controle em pH neutro
(CTRL – n), Grupo pH ácido (pH – ac), Grupo Sincrônico (Sin) em que os animais
foram expostos sincronicamente a estes metais em pH ácido.
Outros detalhes quanto ao desenho experimental encontram-se descritos no
capítulo 2.
2.2. Preparação e manipulação do contaminante metálico
Soluções estoque de Al e Mn foram preparadas isoladamente a partir de sais de
Al2SO4 e Mn2SO4 (MERCK). A massa de cada sal correspondente a concentração de
0,5 mg/L em 140 L foi mantida em estufa a 60o C durante 12 horas e após este período a
massa seca foi dissolvida em água MilliQ. A solução obtida foi armazenada em frasco
de vidro âmbar previamente lavado com HNO3 10% SUPRAPUR (MERCK) e
acidificada com o mesmo ácido a 65% e refrigerada a 4ºC. As soluções estoque de Al e
Mn foram utilizadas isoladamente para a introdução simultânea no meio experimental
nas concentrações nominais de 0,5 mg. L-1 cada uma.
Outros detalhes quanto à preparação e manipulação dos contaminantes metálicos
encontram-se descritos no capítulo 2.
2.3 – Procedimentos de amostragem de tecidos e plasma sanguíneo
Estes itens encontram-se descritos no capítulo 2.
2.4 – Dosagens hormonais
Estes itens encontram-se descritos no capítulo 2.
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2.5 – Análise quantitativa de Al e Mn em tecidos e órgãos
Estes itens encontram-se descritos no capítulo 2.
2.6 – Digestão ácida
Estes itens encontram-se descritos no capítulo 2.
2.7 – Fecundidade e frequência oocitária
Estes itens encontram-se descritos no capítulo 2.
2.8 – Expressão gênica de gonadotropinas
Estes itens encontram-se descritos no capítulo 2.
2.8.1 – PCR em tempo real (qRT-PCR)
Estes itens encontram-se descritos no capítulo 2.
3 -– Análises estatísticas
Estes itens encontram-se descritos no capítulo 2.
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4 – RESULTADOS
4.1- Características físico – químicas da água
Estes resultados encontram-se descritos no capítulo 2.
4.1.1 – Temperatura, Oxigênio dissolvido e Compostos Nitrogenados
A temperatura da água e a concentração de oxigênio dissolvido (OD) dos grupos
CTRL – n e pH – ac encontram-se descritas no capítulo 2. Estes mesmos dados, para o
grupo Sin foram respectivamente de 24,36 oC ± 0,39 e 7,34 ± 0,48 mg.L-1, no
experimento agudo, e de 25,35 oC ± 0,42 e 7,22 ± 0,19 mg.L-1 na fase experimental de
recuperação. Semelhantemente ao que foi observado para os demais grupos, a
concentração de compostos nitrogenados, expressa em mg. L-1 de amônia total (NH3) e
nitrito (NO2-) mantiveram-se praticamente nulas.
4.1.2 – pH
As tabelas 3 e 4 do capítulo 2 contêm as informações referentes ao pH dos
grupos CTRL – n e pH – ac. A tabela 1 deste capítulo apresenta a média do pH antes e
após as trocas de água entre cada intervalo de 24 horas, bem como sua respectiva
variação para o grupo Sin. A média final registrada para o período agudo foi de 5,8 ±
0,6 e para a recuperação 7,4 ± 0,0.
Tabela 1: Variação do pH durante as 96 horas de exposição aguda de fêmeas vitelogênicas de Astyanax
bimaculatus do grupo Sin (média ± DP). (*) Indicam os momentos de renovação da água experimental.

Grupo Sincrônico – Média dos valores iniciais e finais de pH

Intervalo de tempo
0 – 24
24* – 48
48* – 72
72* – 96

pH inicial pH final
5,24 ± 0,15
5,43 ± 0,09
5,41 ± 0,23
5,32 ± 0,08

5,92 ±0,09
6,02 ± 0,23
6,00 ± 0,08
5,92 ± 0,26

Média

Variação diária

5,58 ± 0,20
5,72 ± 0,08
5,70 ± 0,18
5,62 ± 0,17

0,69
0,60
0,59
0,60
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4.2 – Alumínio e Manganês – exposição sincrônica
A concentração na água para os dois metais nas frações total e dissolvida foram
nulas para os grupos controle, e de 0,55 ± 0,12 mg. L-1 para o Al e de 0,52 ± 0,0 mg.L-1
para o Mn, ambos para a fração total, enquanto que para a fração dissolvida foi
respectivamente de 0,38 ± 0,15 mg. L-1 de Al e 0,44 ± 0,05 mg. L-1 de Mn. Ambos os
resultados foram muito semelhantes às condições de exposição isoladas de cada metal.
A variação diária na concentração destes metais, nestas duas frações e sua relação com
o pH, encontra-se na figura 1.

Al TOTAL

Al e Mn

Al DISSOLVIDO
Mn TOTAL
Mn DISSOLVIDO
pH

0,8

6,2

0,7

6,0

0,6

5,8
5,6
pH

mg.L-1

0,5
0,4

5,4

0,3

5,2

0,2

5,0

0,1
0,0

4,8
0

24

24*

48

48*

72

72*

96

Período Experimental - horas
Figura 1: Variação nas concentrações de Al e de Mn nas frações total e dissolvida e de pH durante o
experimento agudo com Astyanax bimaculatus no grupo Sin (Al e Mn). (*) Indicam os momentos das
trocas de água.

4.3 – Índices corporais de Astyanax bimaculatus
As médias referentes ao comprimento total e a massa corpórea, além do IGS e
do IHS para o grupo Sin estão apresentadas na tabela 2. As informações referentes às
fêmeas dos grupos controle foram apresentadas no capítulo 2, item 3.4. Nenhuma
diferença estatística significativa foi observada para os valores de IGS entre os grupos
no experimento agudo (P=0,570) e também na fase de recuperação (P = 0,949), ou na
comparação interexperimental: Sin com Sin (P = 0,534). A análise estatística do IHS
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também não revelou diferenças estatísticas significativas entre os grupos tanto no
experimento agudo (P = 0,076) como na recuperação (P = 0,343) ou entre Sin com Sin
(P = 0,857).
Tabela 2: Dados morfométricos, ponderais, IGS e IHS de Astyanax bimaculatus experimento sincrônico
com Al e Mn. (média ± EPM).

N

Comprimento
Total (cm)

Massa
Corpórea (g)

IGS

IHS

Agudo

10

13,95 ± 0,88

46,73 ± 12,57

16,01 ± 3,79

1,08 ± 0,29

Recuperação

10

13,85 ± 0,58

45,77 ± 7,49

17,15 ± 4,45

1,09 ± 0,38

ENSAIO

4.4 – Fecundidade relativa e frequência oocitária

A fecundidade calculada no presente trabalho foi relativa (FR) à massa corpórea
das fêmeas de A. bimaculatus. Nenhum efeito foi registrado para a FR de A.
bimaculatus após as 96 horas de exposição sincrônica ao Al e ao Mn (P = 0,060).
Entretanto, após as 96 horas de recuperação foi registrada uma diminuição da FR para o
grupo pH – ac em relação aos grupos CTRL – n (P = 0,003) e Sin (P = 0,011). Nota-se
que nos dois períodos experimentais a FR do grupo pH – ac foi menor do que a dos
demais grupos, embora diferenças estatísticas significativas tenho sido obervadas
apenas no período de recuperação (Tabela 3).
Para a análise da frequência oocitária foram separadas 11 categorias para a
classificação do diâmetro dos oócitos, dentre as quais a primeira categoria foi de 0 – 100
µm e a última categoria de 1001 a 1100 µm de diâmetro. Os oócitos com diâmetro
inferior a 500 µm foram considerados perinucleolares, enquanto que os maiores do que
500 µm foram classificados como vitelogênicos. A apreciação dos resultados referentes
a frequência oocitária (Figura 2) revelou uma porcentagem maior para os oócitos acima
de 700µm. Estes resultados indicam animais reprodutivamente maduros.
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Tabela 2: Fecundidade relativa de Astyanax bimaculatus nos períodos de exposição aguda e de
recuperação CTRL – n (Grupo controle), pH – ac (Grupo pH ácido), Sin (Grupo Sin). Letras diferentes
indicam diferenças estatísticas significativas.

Fecundidade relativa a massa corpórea de Astyanax bimaculatus

CTRL - n

pH - ac

Sincrônico

AGUDO

444,17 ± 139,42

58,89 ± 23,41

402,01 ± 64,66

RECUPERAÇÃO

612,21 ± 108,54

b

a

72,70 ± 20,46

b

473,17 ± 59,33

a

Frequência oocitária
60
50
40
%

30
20
10
0

CTRL - n

pH - ac

Sin

CTRL - n (recup)

pH - ac (recup)

Sin (recup)

Figura 2 Frequência oocitária de Astyanax bimaculatus de todos os grupos experimentais do período
agudo e do período de recuperação. Grupo controle (CTRL – n), pH ácido (pH – ac), Sincrônico (Sin). A
identificação (recup) indica os grupos do período de recuperação. Diâmetros oocitários separados em
classes de 100 μm com variação de 0 a 1100 μm.
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4.5 – Caracterização da Bioconcentração de Al e Mn
Al e Mn foram quantificados em oito tecidos diferentes de A. bimaculatus
(Tabela 4). Destes, seis acumularam mais Al do que Mn nos dois períodos
experimentais: brânquias, fígado, vesícula biliar, baço, músculo branco e os rins.
Somente o encéfalo e os ovários bioconcentraram mais Mn do que Al após o período
agudo, mas mesmo nestes dois tecidos o Al bioconcentrou mais que o Mn após a
recuperação.
Os tecidos e órgãos dos animais do experimento agudo que mais
bioconcentraram Al em ordem decrescente foram: brânquias, fígado, vesícula biliar,
baço, rins, músculo branco, ovários e encéfalo; e em relação ao Mn foram: brânquias,
encéfalo e ovário, rins, vesícula biliar, baço, músculo branco e fígado. Estes mesmos
resultados para o período de recuperação em relação ao Al foram: fígado, brânquias,
vesícula biliar, encéfalo, ovários, baço, rins e músculo branco, enquanto que para o Mn
foram: brânquias, fígado, rins, encéfalo e ovários, vesícula biliar, músculo branco e
baço. Diante destes dados, fica evidente que as brânquias e o encéfalo foram os dois
principais locais de deposição metálica.
Os resultados de bioconcentração da exposição sincrônica de A. bimaculatus ao
Al e ao Mn demonstram que o Al se deposita no organismo muito mais do que o Mn. A
comparação entre os tecidos dos dois períodos experimentais revelou diferenças
estatísticas significativas apenas para o Al nas brânquias e no fígado, (P = 0,001).
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Tabela 4: Bioconcentração de Al e Mn nos diferentes órgãos e tecidos de fêmeas vitelogênicas de Astyanax bimaculatus nas duas etapas experimentais do grupo Sin. (*)
Indicam diferenças estatísticas significativas. (média ± EPM)

Bioconcentração de Al e Mn (mg.g-1) em diferentes órgãos e tecidos de A. bimaculatus
Brânquias

Fígado

Encéfalo

Vesícula

Baço

Biliar

Al

189 ± 24,17 * 4,43 ± 2,48 0,13 ± 0,02

9,5 ± 8,5

3,2 ± 1,85

Músculo

Ovários

Rins

Branco

2,95 ± 0,45 0,20 ± 0,03 0,14 ± 0,03 * 0,76 ± 0,03

4,74 ± 2,26 6,74 ± 3,78 1,17 ± 0,56 0,44 ± 0,29 1,55 ± 0,32 * 0,63 ± 0,16

Al recuperação

8,98 ± 7,56 *

Mn

1,69 ± 0,24

0,16 ± 0,05 1,15 ± 0,65 0,39 ± 0,26 0,35 ± 0,05

0,18 ± 0,0

0,12 ± 0,0

0,45 ± 0,34

Mn recuperação

1,29 ± 0,14

0,45 ± 0,14 0,38 ± 0,01 0,36 ± 0,07 0,16 ± 0,06 0,20 ± 0,07

0,2 ± 0,01

0,44 ± 0,06

4.6 - Hormônios Esteroides
A exposição sincrônica aguda de A. bimaculatus causou uma diminuição na
concentração do E2 (P= 0,001). Nenhum efeito ocorreu sobre a concentração plasmática
deste hormônio após o período de recuperação (P = 0,401). Por outro lado, apenas para
o grupo previamente exposto ao pH ácido, é notório que em condições de pH neutro
(recuperação) os animais diminuem a concentração hormonal (P=0,005), caracterizando
uma recuperação dos efeitos da exposição à acidez aquática (Figura 4).

17 β ESTRADIOL

AGUDO
RECUPERAÇÃO

*

3000
a
2500
pg/ml

a
2000
1500
1000

b

500
0
CTRL - n

pH - ac

Sin

Grupos experimentais
Figura 4. Concentração plasmática do hormônio 17β Estradiol em fêmeas Astyanax. bimaculatus após as
etapas de exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), pH ácido (pH – ac),
exposição sincrônico (Sin). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas. Os (*) Indicam
diferenças estatísticas entre o período agudo e recuperação do mesmo grupo.

Na figura 5, pode-se verificar que os efeitos da exposição sincrônica ao Al e ao
Mn sobre a concentração plasmática de 17α OHP foram os mesmos observados na
exposição ao Mn (capítulo 3), ou seja, uma diminuição da concentração plasmática
deste hormônio (P = 0,001). Após o período de recuperação não houve diferenças
estatísticas significativas (P = 0,075) na concentração plasmática deste progestágeno
entre as fêmeas dos diferentes grupos experimentais. Entretanto, no grupo pH – ac a
concentração hormonal diminuiu significativamente quando comparado com o pH – ac
do período de exposição aguda (P = 0,030), da mesma forma a comparação entre os
grupos Sin, demonstra um aumento na concentração plasmática deste hormônio,
demonstrando que em ambos ocorreu recuperação dos efeitos tóxicos (P = 0,031).
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Figura 5. Concentração plasmática do hormônio 17α OHP em fêmeas Astyanax bimaculatus após as
etapas de exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), pH ácido (pH – ac),
sincrônico (Sin). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas entre os grupos
experimentais: para o período agudo (ab). Os (*) indicam diferenças estatísticas interexperimentais entre
um mesmo grupo.

A concentração plasmática de CT não apresentou alterações entre os grupos nas
duas fases experimentais (P = 0,079 para a fase aguda e P = 0,331 para a fase de
recuperação) (Figura 6).
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Figura 6: Concentração plasmática do hormônio CT em fêmeas Astyanax bimaculatus após as etapas de
exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), pH ácido (pH – ac), sincrônico
(Sin).
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4.7 – Hormônios Tireoidianos
Na figura 7, pode-se constatar que após a exposição aguda não houve alterações
na concentração plasmática do hormônio T3, (P = 0,875). Diferentemente do observado
no período agudo, a concentração plasmática deste hormônio diminuiu no grupo Sin
após o período de recuperação (P = 0,001). A análise estatística também revelou
diferenças na comparação do grupo Sin entre os dois períodos experimentais, ou seja,
agudo e recuperação (P = 0,001) com valores reduzidos após as 96 horas de
recuperação. É importante destacar que a alteração hormonal foi observada quando as
os animais remanescentes do período agudo retornam a condições experimentais em pH
neutro e ausência dos metais (Al e Mn).
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Figura 7: Concentração plasmática do hormônio T3 em fêmeas de Astyanax bimaculatus após as etapas de
exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), pH ácido (pH – ac), sincrônico
(Sin). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas entre os grupos experimentais. Os (*)
Indicam diferenças estatísticas entre o período agudo e recuperação do mesmo grupo.

Por outro lado, a exposição sincrônica aos metais resultou em uma diminuição
da concentração plasmática do hormônio T4 após o período de exposição aguda nos
grupos pH – ac e Sin (P = 0,001). Nenhum efeito foi observado após o período de
recuperação (P = 0,122) (Figura 8).
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Figura 8: Concentração plasmática do hormônio T4 em fêmeas de Astyanax bimaculatus após as etapas de
exposição aguda e de recuperação. Grupo controle pH neutro (CTRL – n), grupo de exposição ao pH
ácido (pH – ac), grupo de exposição sincrônica (Sin). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas
significativas.

4.8 – Expressão gênica de FSH e LH
Estes dados foram descritos no capítulo 2.
4.9 – Resultados do PCR quantitativo em tempo real (qRT-PCR)
Nenhum efeito foi observado sobre a expressão do mRNA de βLH para os
grupos pH – ac e Sin após o período de exposição aguda (P = 0,718), assim como na
recuperação (P = 0,164), (Figura 9).
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Figura 9 Número de cópias absolutas do mRNA de βLH normalizadas pelo número de cópias do mRNA
de ELF 1 – α de Astyanax bimaculatus. Grupo controle (CTRl – n), pH ácido (pH – ac), Sincrônico (Sin).
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Assim como nos resultados apresentados nos capítulos 2 e 3, os primers para
qRT – PCR referentes ao FSH não amplificaram nenhum produto.
5 – DISCUSSÃO
A tendência a alcalinização obervada no pH da água dos aquários no final de
cada intervalo de 24 horas exerceu efeito negativo sobre a concentração de Al
dissolvido, reduzindo sua biodisponibilidade. Pode-se notar que o final das 48 e das 72
horas experimentais foram os momentos mais críticos para a biodisponibilidade, com os
menores valores registrados para Al dissolvido. Todavia, nos momentos de renovação
da água experimental, nos menores valores registrados para o pH o Al dissolvido
alcançou as maiores concentrações, enquanto que a concentração de Mn mostrou-se
indiferente à variação do pH.
A análise da FR demonstra claramente que a exposição sincrônica aos dois
metais não resultou em nenhum efeito prejudicial para A. bimaculatus. Desta forma,
pelo fato de que a exposição ao Al causou uma redução na FR mesmo que na fase de
recuperação (capítulo 2) e a exposição ao Mn não causou nenhum efeito (capítulo 3),
considera-se que a ação combinada destes dois metais sobre a FR seja antagônica. Os
efeitos relacionados ao grupo pH – ac foram descritos no capítulo 2.
Os resultados de bioconcentração apresentados nos capítulos 2 e 3
demonstraram que após a exposição aguda, o Al se bioconcentrou primariamente nas
brânquias, fígado e encéfalo, ao passo que para o Mn apenas as brânquias se
destacaram, pois os valores observados para os demais tecidos foram baixos e bastante
homogêneos. Neste sentido, os resultados deste mesmo parâmetro para a exposição
sincrônica demonstraram o mesmo padrão para o Al, em que as maiores concentrações
foram registradas também nas brânquias, fígado e neste caso, a vesícula biliar ao invés
do encéfalo, enquanto que para o Mn, novamente as brânquias foram os órgãos que
mais bioconcentraram.
A concentração de Al bioconcentrado nas brânquias dos animais do grupo Sin
foi aproximadamente o dobro do valor observado para este metal nos animais expostos
somente ao Al (detalhes no capítulo 2). Estes resultados revelam uma interação
sinergística entre Al e Mn para a bioconcentração, pois a acumulação de certos íons
metálicos pode ser favorecida pela presença de outros íons metálicos presentes no
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mesmo meio (Ribeyre et al., 1995), fato que beneficiou a deposição de Al nas brânquias
dos animais do grupo Sin.
Comparando estes mesmos grupos, Sin e Al, percebe-se que o padrão de
bioconcentração no tecido hepático foi semelhante, embora o Al bioconcentrado na
vesícula biliar do grupo Sin do período de recuperação tenha sido maior do que no
grupo Al, possivelmente este resultado está associado a maior funcionalidade do fígado
em relação a desintoxicação deste metal, demonstrando ser esta uma possível via de
excreção deste. Estudos relacionados a eliminação de Al em mamíferos, demonstraram
que a via de excreção biliar está associada a forte ligação deste metal com transferrinas
(Klein et al., 1993).
A exposição sincrônica de teleósteos a dois ou mais metais resulta em diferentes
padrões de distribuição iônica nos tecidos, devido a fatores intrínsecos a fisiologia de
cada espécie e a relação competitiva dos íons metálicos por sítios de associação
biológica (Jaben et al., 2012; Oberholster et al., 2012). A exposição de 3 diferentes
espécies de peixes ao Zn, Ni, Cu, Cd e Co demonstrou diferentes padrões de
bioacumulação, mas em todas as espécies os órgãos que mais concentraram metais
foram o fígado e os rins e, independente da ação sinérgica ou antagônica registrada para
a interação entre estes íons metálicos, em todos os casos ocorreu toxicidade (Javed,
2012).
Xu et al., (2011) demonstraram que a interação aquática entre os íons de Cu, Pb,
Zn e Cd pode ser sinérgica, antagônica ou aditiva, sendo estas interações dependentes
da combinação entre estes íons em uma mesma mistura. Os resultados da exposição
sincrônica entre o Al e o Mn em A. bimaculatus demonstraram que o Al se acumula
mais do que o Mn e que o padrão de acúmulo para o Al envolve primeiramente e de
forma mais intensa as brânquias seguidas pelo fígado, encéfalo e a vesícula biliar. O
acúmulo de Mn foi considerável apenas nas brânquias e, além disso, o efeito sinérgico
entre estes dois metais foi observado unicamente neste órgão.
As consequências endócrinas da exposição sincrônica ao Al e ao Mn para as
fêmeas de A. bimaculatus demonstraram diferentes interações entre estes metais. Da
mesma forma que ocorreu com a exposição ao Mn, a exposição sincrônica resultou
numa redução do E2 plasmático nos animais e não houve recuperação. De forma
semelhante, os resultados da concentração plasmática de 17α OHP plasmática
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demonstraram que no grupo Sin também ocorreu uma redução na concentração deste
hormônio. E, embora tenha ocorrido restauração dos valores, pode-se dizer que a
recuperação no grupo Mn foi maior do que a recuperação demonstrada nos animais
deste grupo.
Diferentemente do registrado para os esteroides sexuais, a exposição sincrônica
não causou efeitos sobre a concentração plasmática de CT, como havia sido observado
para os dois metais isoladamente, que causaram redução nos valores deste
corticosteroide. Este resultado sugere um efeito antagônico da interação destes metais
sobre o CT e suscita a possibilidade de um efeito hormese, a qual pode ser definida
como um fenômeno dose-resposta em que os efeitos opostos aos esperados são
observados em baixas doses, quando comparados a altas doses para um mesmo
parâmetro avaliado, sendo este conceito de considerável interesse na ecotoxicologia.
(Calabrese et al, 2011). Neste caso, a exposição sincrônica, além de conter os dois
metais objeto deste estudo, também ocorreu em pH ácido, o que a princípio a denota
como a exposição toxicologicamente mais deletéria.
Os resultados referentes à concentração plasmática do T4 para os animais do
grupo Sin foram os mesmos observados para os animais expostos individualmente ao Al
e ao Mn, ou seja, a redução da concentração plasmática. Entretanto, os resultados da
concentração plasmática do T3 mostraram-se contraproducentes na exposição
sincrônica, pois sabe-se que peixes teleósteos em geral, mas principalmente
salmonídeos, quando expostos ao Al e/ou pH ácido, exibem como resposta endócrina
um aumento plasmático de CT, T3 e T4, em parte devido a regulação iônica na qual estes
hormônios participam (Waring et al., 1996).
A depleção dos hormônios da tireoide registrada num estudo com Clarias
gariepinus, foi associada a uma diminuição do GnRH, (devido a participação do T3 na
modulação da expressão do mRNA deste neurohormônio, Parhar et al., 2000) e
consequentemente diminuição no LH (Swapna e Senthilkumaran, 2007). Entretanto,
como os resultados deste estudo não mostraram variação no mRNA do βLH, não há
corroboração destes resultados com os resultados apresentados neste trabalho, o que
permite inferir outros mecanismos estiveram envolvidos.
Estudos têm sugerido que teleósteos, como por exemplo, Oreochromis niloticus
possuem três tipos de enzimas deiodinases, as quais tem a função de regular a
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concentração sistêmica do T3 por sua conversão a partir do T4 (Power et al., 2001), e
que a circulação plasmática destes hormônios ocorre com a participação de
lipoproteínas e proteínas transportadoras específicas como a albumina, as quais podem
ser afetadas por íons metálicos e portanto perder sua funcionalidade e especificidade
(Aschner e Aschner, 1990, 2000). Neste aspecto sabe-se que os hormônios tireoidianos
sofrem inativação principalmente no fígado, sendo a principal via de inativação a
deaminação oxidativa, a descarboxilação da molécula hormonal, ou sua deiodinação e
excreção através da bile (Power et al., 2001; Wieneke et al., 2009).
Possivelmente, a redução na concentração para o T3 observada no período de
recuperação do grupo Sin, pode estar associada, pelo menos em parte a um dos
processos descritos acima, haja vista que neste grupo, a análise dos metais na vesícula
biliar demonstrou as maiores concentrações de Al entre todas as condições
experimentais testadas neste estudo. Considerando-se que esta seja uma evidência
indireta de um aumento da excreção biliar, seria possível que neste caso, parte da
concentração plasmática do T3 sofreu inativação hepática e excreção biliar. Coimbra et
al., (2007) sugeriram que a diminuição do T4 plasmático observada para Oreochromis
niloticus exposta ao pesticida endosulfan foi devida a um aumento no cleareance
hormonal, o que pode ter ocorrido no presente experimento.
Os resultados hormonais obtidos para as fêmeas vitelogênicas de A. bimaculatus
indicam evidências de desregulação endócrina, e dependendo do hormônio a ser
considerado, os efeitos estão relacionados às diferentes interações entre os íons de Al e
de Mn resultantes da exposição sincrônica
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Discussão e Considerações Finais
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1 – Discussão e Considerações Finais
Os resultados obtidos neste estudo demonstraram uma relação direta com os
ensaios de toxicidade conduzidos, pois a exposição individual ou simultânea ao Al e ao
Mn implicou em consequências sobre a fecundidade, bem como em distintas respostas
endócrinas, influenciando ainda os processos de bioconcentração. Adicionalmente, os
biomarcadores utilizados permitem concluir que ocorreram diferentes processos de
interações entre Al e Mn que serão discutidos com base na classificação inicialmente
apresentada de Zagatto e Bertoletti (2006), novamente aqui descrita:
· Efeito sinérgico: o efeito é maior do que a soma dos efeitos de cada agente em
separado (2 + 3 = 20).
· Efeito de potenciação: um contaminante só apresentará efeito quando estiver
simultaneamente com outro contaminante (0 + 2 = 10).
·Efeitos antagônicos: o efeito de um agente é diminuído, inativado ou eliminado quando
se combina com outro agente (4 + 6 = 8; 3 + 0 = 1).
· Efeitos aditivos: o efeito final é igual a soma dos efeitos de cada um dos agentes
envolvidos quando aplicados separadamente (2 + 3 = 5).
A redução na FR das fêmeas de Astyanax bimaculatus utilizadas neste estudo
causadas pela exposição ao pH ácido e pelo Al em pH ácido corroboram os dados da
literatura que reportam a capacidade deste tipo de exposição em reduzir o recrutamento
e a viabilidade de oócitos para a desova (Vuorinen et al., 2003; Keinanen et al., 2004).
Em relação a FR dos animais do grupo Al, embora os resultados tenham demonstrado
uma redução apenas nos animais do período de recuperação, a análise deste mesmos
dados para este mesmo grupo no período de exposição aguda revela uma tendência a
ocorrer estes mesmos efeitos. É importante destacar que em todas as condições
experimentais testadas, os animais do grupo pH – ac não foram capazes de se recuperar
dos efeitos impostos sobre a FR. Em relação ao grupo Sin, considera-se que a ausência
de efeitos sobre a FR nos animais deste grupo é devida a uma interação antagônica entre
os íons de Al e de Mn, pois os efeitos provocados sobre a FR nos animais expostos ao
Al e a ausência de efeitos sobre os animais expostos ao Mn demonstram que quando
juntos, os íons de Mn impediram efeitos negativos sobre a FR provocado pelos íons de
Al.
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Nas condições experimentais testadas, a exposição ao Mn, tanto isolada quanto
sincrônica demonstrou pouca acumulação deste metal em A. bimaculatus, enquanto que
o Al demonstrou uma capacidade de bioconcentração muito maior do que o Mn em
todos os testes de exposição. Além disso, o Mn demonstrou favorecer a bioconcentração
de Al principalmente nas brânquias, evidenciando uma interação sinérgica entre estes
dois metais nos animais do grupo Sin. Estudos em campo e no laboratório têm
demonstrado que a acumulação de metais nos tecidos é dependente principalmente da
concentração dos metais e do período de exposição, embora alguns fatores abióticos,
como pH, alcalinidade, dureza e temperatura desempenhem um papel importante nesta
acumulação (Canli e Atli, 2003).
Os resultados endócrinos evidenciaram que dependendo do hormônio a ser
considerado e do tipo de exposição a qual os animais foram submetidos, distintos
efeitos de modulação ou de desregulação endócrinas foram encontrados. Os efeitos de
redução no E2 plasmático registrados para os animais do grupo Sin, demonstram uma
interação sinérgica entre os íons de Al e de Mn, pois os resultados da exposição
sincrônica são maiores do que a soma dos efeitos registrados para cada metal em
separado sem recuperação na concentração plasmática deste hormônio.
A análise da concentração plasmática de 17α OHP demonstrou que o Al não
causou alterações neste hormônio, enquanto que na exposição ao Mn, embora tenha
ocorrido a diminuição da concentração plasmática, os animais do período de
recuperação foram capazes de restaurar as concentrações plasmáticas deste
progestágeno. Entretanto, os resultados dos animais do grupo Sin demonstraram uma
redução plasmática deste hormônio na exposição aguda, e apesar de serem capazes de se
recuperar, esta recuperação foi bem inferior quando comparada aos animais da
recuperação da exposição ao Mn, o que sugere uma interação de potenciação entre os
íons de Mn e de Al, pois o Al intensificou os efeitos causados pelo Mn.
Os resultados para o CT plasmático demonstraram uma interação antagônica
entre os íons de Al e de Mn para os animais do grupo Sin, assim como observado na
FR, o que resultou na ausência de efeitos sobre este hormônio. Interações semelhantes
entre CT e FR sugerem uma relação direta entre estes dois biomarcadores, considerando
que o CT apresenta um importante papel na reprodução em peixes, afetando
principalmente importantes parâmetros reprodutivos como fecundidade e qualidade dos
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gametas (Schreck et al., 2001). Devido aos resultados encontrados, sugere-se que a
relação do CT com a exposição não somente ao Al, mas como ao Mn deva ser
considerada com parcimônia e que a possibilidade do efeito hormese não deva ser
descartada.
Da mesma forma, efeitos antagônicos foram associados a concentração
plasmática de T3, embora neste caso, estas interações tenham demonstrado ser mais
complexas, pois nos animais do grupo Sin do período agudo, pode-se dizer que os íons
Mn tiveram ação antagônica sobre os íons de Al impedindo um aumento na
concentração hormonal neste grupo, enquanto que os efeitos remanescentes
(toxicologicamente residuais) desta interação no período de recuperação também do
grupo Sin, agiram de forma novamente oposta, ou seja, os íons de Al impediram que
uma possível resposta de recuperação ocorresse nesse período, tal como no grupo Mn.
Em relação ao T4, pode-se dizer que os mesmos efeitos ocorreram em todas as
condições de exposição, indicando uma interação aditiva entre os íons de Al e de Mn no
grupo Sin, uma vez que os efeitos da exposição isolada foram os mesmos encontrados
na exposição sincrônica.
Os peixes expostos ao Al demonstraram uma possível resposta de modulação
endócrina, a qual não pôde ser avaliada quanto ao seu limiar devido às condições de
exposição a este metal delineadas neste estudo. O T3 e o T4 aparentemente
desempenharam um papel nesta modulação endócrina decorrente da aclimatação e
tolerância dos peixes a este metal.
Embora inocorrências tenham sido associadas ao E2 e à 17α OHP decorrentes da
exposição ao Al, seria imprudente sugerir um provável efeito inócuo deste metal sobre
estes hormônios, haja vista as consequências negativas registradas sobre a fecundidade,
fato que pode estar associado a considerável capacidade de bioconcentração
demonstrada por este metal que nem mesmo possui função biológica conhecida. E, além
disso, o Al já foi classificado como desregulador endócrino em outras espécies de
teleósteos (Correia, 2008; Narcizo, 2009; Correia et al., 2010; Narcizo e Moreira, 2012).
Com relação ao Mn, diante dos resultados deste estudo, este metal pode ser
considerado um desregulador endócrino antiesteroidogênico, por impor uma diminuição
na concentração plasmática do progestágeno 17α OHP que é o precursor do hormônio
da maturação final e desova em teleósteos. Entretanto, a espécie em questão A.
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bimaculatus mostrou-se hábil em se recuperar destes efeitos após permanecer em água
limpa por um período de tempo igual ao que permaneceu exposta a este metal, o que
permite inferir que os efeitos da concentração do Mn apresentados neste estudo,
considerando-se este hormônio, podem ser considerados temporários.
Por fim, a exposição aquática ao Al e ao Mn de forma sincrônica está sujeita a
diversas possibilidades de interações entre estes íons, o que acarretou em imprevisíveis
e distintas respostas endócrinas nas fêmeas de A. bimaculatus e está relacionada à
capacidade de recuperação dos efeitos tóxicos nesta espécie. Considera-se que estas
respostas, principalmente endócrinas devam ser avaliadas em machos e juvenis desta
espécie, para uma compreensão mais consistente que possa ser analisada conjuntamente
com os postulados da ecotoxicologia e premissas básicas que envolvem este tipo de
pesquisa.
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