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Resumo

Muitos metais como alumínio e manganês, quando adicionados nas águas pela atividade
antrópica, podem produzir efeitos deletérios nos organismos. Estes metais causam
alterações no sistema fisiológico, como alterações metabólicas, respiratórias, além de
serem capazes de aumentar a produção das espécies reativas de oxigênio (EROs), o que
podem alterar a atividade das enzimas antioxidantes que atuam no estresse oxidativo. O
presente estudo investigou se a exposição aguda por 24 e 96 horas ao alumínio (Al) e
manganês (Mn) em pH ácido, de forma isolada ou combinada (Al+Mn), são capazes de
causar estresse oxidativo em machos sexualmente maduros de Astyanax altiparanae, e
também verificou se 96 horas em água livre de metais, eram suficientes para que estes
animais se recuperassem dos possíveis efeitos deletérios destes metais. O pH ácido
alterou os níveis da atividade da SOD branquial no período agudo (96h) e não se
retornou aos níveis do controle no período de recuperação.

O Al aumentou a

concentração de GSH (24h) nas brânquias no período agudo, retornando aos níveis do
controle (96h). O Mn não alterou os níveis dos parâmetros de defesas estudados, no
entanto isso ocasionou ao aumento de MDA nas células, acarretando em peroxidação
lipídica. O grupo Al+Mn apresentou diversas variações, aumentando a concentração de
GSH e GPx no período agudo (24h) nas brânquias. Apesar da tentativa de defesa no
período agudo, o período de recuperação apresentou alterações nos níveis de catalase no
fígado (96h), aumento da metaloteoneína (24h), altos níveis de lipoperoxidação (96h).
Os metais estudados, independentemente da água em pH ácido, podem ser considerados
indutores do estresse oxidativo em machos de A. altiparanae, influenciando na
atividade enzimática e ocasionando alterações fisiológicas que podem interferir na
reprodução. Os resultados obtidos no presente estudo ajudarão a entender os
mecanismos de estresse oxidativo em machos de A. altiparanae induzido pelos metais
(Al e Mn) e sua possível influência na reprodução.
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Abstract
Many metals such as aluminum and manganese, when added in the waters by human
activity, can produce deleterious effects on organisms. These metals cause changes in
the physiological system, such as metabolic, respiratory disorders, as well as being able
to increase the production of reactive oxygen species (ROS), which can alter the activity
of antioxidant enzymes that act on oxidative stress. This study investigated whether
acute exposure for 24 and 96 hours to aluminum (Al) and manganese (Mn) in acidic pH,
in isolation or in combination (Al + Mn), are capable of causing oxidative stress in
sexually mature males of Astyanax altiparanae, and also there is 96 hour free metal
water was sufficient for these animals to recover from the possible deleterious effects of
these metals. The acidic pH altered levels of gill SOD activity in the acute period (96
hours) and not returned to control levels in the recovery period. Al increased the
concentration of GSH (24) in the gills in the acute period, returning to control levels
(96h). The Mn has altered levels of the studied defense parameters, however this led to
an increase in MDA cells, resulting in lipid peroxidation. The Al + Mn group presented
several variations, increasing the concentration of GSH and GPx in the acute period (24)
in the gills. Despite the defense attempt in the acute period, the recovery period showed
changes in catalase levels in the liver (96h), increased metallothionein (24), high levels
of lipid peroxidation (96h). The metals studied, irrespective of water at acid pH, they
can be considered inducing oxidative stress in male A. altiparanae influencing enzyme
activity and causing physiological changes that can interfere with reproduction. The
results obtained in this study will help to understand the mechanisms of oxidative stress
in males of A. altiparanae induced by metals (Al and Mn) and its effect on
reproduction.
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1.

Introdução

1.1 A Ecotoxicologia e a contaminação aquática

Com a crescente interferência do homem sobre os recursos naturais, observa-se
um aumento da carga de efluentes lançadas no ar, no solo e na água, tendo como
consequência o aumento da poluição e da contaminação no ambiente (Zagatto &
Bertoletti, 2006). O ecossistema aquático é considerado o mais susceptível à
contaminação (Bertoletti, 1990), a qual está comumente associada à descarga de
efluentes domésticos, industriais ou agrícolas (Mason, 1996), podendo ocorrer de forma
intencional ou acidental a partir de fontes naturais, ou em decorrência da atividade
humana (Qu et al, 2014).
A avaliação dos efeitos desses contaminantes nos ecossistemas aquáticos vem
sendo alvo de várias pesquisas na área da ecotoxicologia, que é 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 assim a interação das substâncias com o meio nos quais
os organismos vivem num contexto integrado” (Plaa, 1982; Farrel et al., 2011). Os
peixes são considerados modelos interessantes para estudos na ecotoxicologia. Estes
animais representam grande parte das espécies de água doce e marinha, com capacidade
de adaptação às variações ambientais, além de estarem submetidos a estresses químicos
que podem ocasionar em alterações em diferentes órgãos (Bouraoui, 2008).
Os estudos em ecotoxicologia aquática podem ser qualitativos e quantitativos em
relação aos efeitos tóxicos sobre os organismos aquáticos. Estes efeitos podem incluir
efeitos subletais, como alterações no crescimento, reprodução, desenvolvimento,
patologia, bioquímicas, fisiológicas e comportamentais, acarretando em alta taxa de
mortalidade. A toxicologia aquática também está relacionada com as concentrações,
quantidades, tempo de exposição, suscetibilidade do organismo, características
químicas, entre outras propriedades dos agentes químicos que podem ocorrer no
ambiente aquático (água, sedimento ou alimento) (Farrel et al., 2011).
O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) determina concentrações
aceitáveis de diversas substâncias encontradas nas águas, bem como determina que,
quando apropriado, a qualidade dos ambientes aquáticos pode ser avaliada por análises
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da água ou por indicadores biológicos, utilizando-se organismos e comunidades
aquáticas (CONAMA n° 357, 2005).
Diante dessa problemática, o Estado de São Paulo realiza um monitoramento
anual dos índices das substâncias nos recursos hídricos pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (CETESB), refletindo a realidade dos níveis de poluição de cada
rio. Os resultados desconformes com os padrões de qualidade, estabelecidos pela
Resolução CONAMA n° 357(2005), em relação a 2013 e ao período de 2008 a 2012
(Figura 1). De forma a se obter uma visão geral da sua qualidade, adotaram-se os
padrões da Classe 2 (água para abastecimento do consumo humano, após tratamento),
uma vez que cerca de 70% dos corpos d’água, monitorados pela CETESB no Estado de
São Paulo, estão assim classificados. Constam na Figura 1 as variáveis que foram
determinadas em todos os pontos da Rede Básica, exceto o número de células de
Cianobactérias, Toxicidade Crônica (ensaio Ecotoxicológico com Ceriodaphnia dubia)
e Clorofila a, que possuem resultados em 11%, 75% e 78% dos pontos,
respectivamente. Ressalta-se que o número de pontos e a frequência anual de cada
variável não são semelhantes.

Figura 1. Porcentagens de resultados em não conformidade na Rede Básica com relação aos
padrões estabelecidos para a Classe 2 (Resolução CONAMA n° 357/05), em 2013 e no período
de 2008 a 2012. Fonte: CETESB (2013).

Os resultados acima demonstram que grande parte dos parâmetros monitorados
estão desconformes com a legislação, como por exemplo, o manganês e o alumínio, que
deveriam apresentar a concentração máxima de 0,1mg/L cada. Dessa forma, entende-se
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que é de extrema importância que sejam realizados estudos adicionais a fim de se obter
um conhecimento abrangente sobre a situação destes corpos d’água, bem como estas
substâncias afetam a biota e os animais presentes.

1.2 Os metais e seus efeitos sobre a fisiologia dos peixes

Os metais ocorrem em baixas concentrações nos sistemas aquáticos naturais
(Biney et al., 1994; Farrel et al., 2011). Esses metais incluem elementos essenciais
como cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), cobalto (Co), iodo (I), ou seja, requeridos
em pequenas quantidades nos processos fisiológicos, constituintes obrigatórios do
metabolismo, participando de processos envolvendo compostos enzimáticos, fazendo
parte do sistema aceptor/doador de elétrons, dentre outros processos. No entanto,
mesmo elementos com função biológica conhecida, quando em grandes concentrações,
podem apresentar toxicidade aos organismos (Farrel et al., 2011).
Já os metais não essenciais como cádmio (Cd), mercúrio (Hg), chumbo (Pb),
alumínio (Al), ainda não possuem função biológica conhecida (Heath, 1995; Qu et al.,
2014) e, portanto podem ser extremamente tóxicos aos organismos, ocasionando uma
série de distúrbios, tais como baixa fertilidade, diminuição nas defesas imunológicas,
desnaturação de proteínas, inativação de enzimas, redução da taxa de crescimento e
doenças que podem levar à morte dos indivíduos (Bainy et al., 1998).
As atividades antrópicas têm elevado a biodisponibilidade destes elementos para
níveis extremamente prejudiciais, já que a industrialização dos processos de produção
tornou-se maciça e na maioria dos casos sem qualquer atenção aos princípios de
redução ao mínimo de resíduos gerados (Biney et al., 1994). Segundo os dados
apresentados na Figura 1, os metais Al e Mn apresentaram, em vários pontos analisados,
valores que excedem os permitidos pelo padrão CONAMA n° 357 (2005).
Para a compreensão dos efeitos dos metais, são fundamentais os estudos de
assimilação e acúmulo destes poluentes em organismos aquáticos. O termo
biodisponibilidade varia consideravelmente e é normalmente específico em certas
situações. Porém, uma definição genérica é a relativa facilidade com que o agente
químico é transferido do ambiente a uma localidade específica do organismo de
interesse. Ou seja, a biodisponibilidade, entre outros fatores, é diretamente influenciada
pela forma química do componente avaliado. Entre estes fatores que influenciam a
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disponibilidade estão o pH, a dureza, a temperatura e a capacidade complexante do
metal (Wang et al., 2015).
O Al se torna tóxico em águas acidificadas, bem como quando encontrado em
altas concentrações, tornando-se biodisponível para os organismos (Fernandez et al.,
2012). O Al possui uma grande abrangência na crosta terrestre (Poléo et al., 1995), no
entanto até o presente momento não se conhece nenhuma função biológica para esse
metal (Nayak, 2002). Já o Mn, ao contrário do Al, possui função biológica conhecida,
participando na manutenção da homeostase e participando de diversos processos
biológicos como metabolismo, cofator enzimático e na reprodução (Prestifilippo et al.,
2007). Porém, em altas concentrações este metal pode afetar negativamente os
organismos, causando alterações na ionorregulação e osmorregulação, alterações
metabólicas (Partridge & Lymbery, 2009), assim como causar a lipoperoxidação e o
estresse oxidativo (Almeida et al., 2002).
Estes metais apresentam afinidade por moléculas contendo átomos de nitrogênio
e enxofre, ligando-se com relativa facilidade a proteínas e macromoléculas celulares.
Assim, sua toxicidade se deve principalmente à sua capacidade de interferir em reações
enzimáticas (bloqueando, deslocando o íon essencial ou modificando a conformação
ativa de biomoléculas como proteínas e enzimas) e também sua baixa mobilidade, em
virtude das pequenas dimensões e das cargas duplas e triplas. Essa fraca mobilidade faz
com que se acumulem, modificando profundamente o metabolismo do organismo (Qu
et al., 2014).
Quando expostos à esses metais em altas concentrações, os peixes podem
acentuar a formação das espécies reativas de oxigênio (ERO). Dessa forma, os
organismos aquáticos desenvolveram uma variedade de mecanismos para se proteger
dos efeitos tóxicos, já que estes podem vir a causar estresse oxidativo, prejudicando a
saúde e a sobrevivência destes organismos (Almeida et al., 2002; Oakes & Van Der
Kraak, 2003; Dautremepuits et al., 2004).
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1.3 Bioindicadores e biomarcadores
Para avaliar os efeitos dos poluentes, como os metais, foram definidas
ferramentas para um monitoramento adequado, que auxiliam no entendimento das
consequências na biota, como os bioindicadores, que são definidos como organismos
que fornecem informações sobre as condições ambientais de seu habitat, seja pela
presença ou ausência, pelo comportamento (Van Gestel & Van Brummelen, 1996; Van
der Oost et al., 2003) ou por alterações em funções vitais e/ou composição química
frente à presença de contaminantes (Fernandez et al., 2012). A utilização de
bioindicadores é sugerida por legislações, como o CONAMA n° 357/05, que determina
que a qualidade dos ambientes aquáticos seja avaliada por indicadores biológicos,
utilizando-se organismos e/ou comunidades aquáticas como instrumentos para
monitorar e avaliar a situação de corpos d’água.
A utilização de alguns parâmetros fisiológicos e morfológicos pode ser uma
ferramenta útil para a avaliação dos efeitos da contaminação ambiental nas populações
de peixes. Muitas das variáveis biológicas podem ser alteradas como consequência da
interação entre o agente químico e o organismo; entretanto, a determinação quantitativa
desses parâmetros pode ser usada como biomarcador somente se existir uma correlação
com a intensidade da exposição e/ou com o efeito biológico da substância.
Biomarcadores são alterações biológicas nos fluídos corporais, células ou tecidos
indicativos da exposição a concentrações subletais de poluentes ambientais, detectadas
em nível molecular, celular e fisiológico (Farrel et al., 2011).
Os biomarcadores são excelentes ferramentas para monitorar a saúde do
ecossistema aquático e têm sido incluídos em vários programas modernos de
monitoramento ambiental de países desenvolvidos. Esta interação entre o sistema
biológico, biomarcadores e poluentes está intimamente associada à biodisponibilidade
dos contaminantes. Isto porque ele pode estar associado à matéria orgânica dissolvida,
particulada e ao sedimento. Assim, sua concentração disponível é muito variável, e
afetará o organismo através da relação entre sua taxa de captação e eliminação.
(Stegeman et al., 1992; Walker et al., 1996; Amorim, 2003).
Os efeitos diretos destes contaminantes ocorrem através de interações com
proteínas receptoras celulares, distúrbios na homeostase celular, inibição enzimática,
danos a macromoléculas, entre outros. O organismo então é capaz de responder,
inicialmente em nível molecular e celular, a fim de evitar ou diminuir o efeito tóxico
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destes contaminantes através de respostas adaptativas. Caso estas respostas não sejam
suficientes, poderá ocasionar diminuição no crescimento, redução da fertilidade e
reprodução, distúrbios funcionais, mutação, câncer, distúrbios comportamentais ou a
morte. Entretanto, o total ajuste pode ser alcançado caso as respostas desenvolvidas
pelos organismos sejam eficientes para contrabalancear os distúrbios causados pelo
poluente (Fernandez et al., 2012; Farrel et al., 2011).
Uma vez que contaminantes podem gerar alterações em vários níveis de
organização biológicas existem diversos tipos de biomarcadores que podem ser
utilizados para determinar a ação de um contaminante (Bouraoui, 2008). Dentre eles, os
biomarcadores morfológicos e bioquímicos tem grande destaque na literatura (Farrel et
al., 2011). O uso de biomarcadores bioquímicos em programas de monitoramento
oferece algumas vantagens porque são normalmente os primeiros a serem detectados,
são bastante sensíveis à presença de determinados poluentes, fornecem informações a
respeito do efeito metabólico causado pelo xenobiótico e apresentam alta especificidade
(Stegeman et al., 1992; Walker et al., 1996; Amorim, 2003).
Quando um xenobiótico entra no organismo, no caso dos teleósteos, mais
comumente pelas brânquias, este é transportado via corrente sanguínea até os órgãos,
onde são armazenados ou metabolizados para sua eliminação. Como alguns dos
xenobióticos possuem propriedade lipofílica, possuem grande capacidade de atravessar
as membranas biológicas, podendo causar danos aos componentes celulares (Paulino et
al., 2012). O organismo tem duas maneiras principais de eliminar um composto
xenobiótico, podendo excretá-lo em sua forma original; ou através da biotransformação,
que geralmente leva à formação de compostos mais hidrofílicos que são mais facilmente
eliminados pelo organismo (Jobling & Sumpter, 1995; Van Der Oost et al., 2003;
Camargo & Martinez, 2006).
A biotransformação de xenobióticos é um processo que envolve sistemas
enzimáticos e consiste na alteração estrutural de um composto químico com caráter
lipofílico em hidrofílico. Este processo não se restringe a biotransformação de
xenobióticos, uma vez que também exerce papel importante na transformação de
compostos endógenos como os esteroides, ácidos biliares e ácidos graxos (Di Giulio et
al., 1995). Porém é preciso realçar que nem sempre os produtos metabólicos gerados
são de menor toxicidade, podendo estes se apresentarem mais tóxicos que o composto
original (Van der Oost et al., 2003).
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1.4 O Estresse Oxidativo e as Defesas Antioxidantes
O processo de metabolização de xenobióticos é uma importante fonte de
espécies reativas de oxigênio, que correspondem aos produtos da redução do oxigênio
molecular, como o ânion radical superóxido (O2•-), o radical hidroxil (OH-) e o peróxido
de hidrogênio (H2O2). As espécies reativas de oxigênio passam a ter um efeito
prejudicial ao organismo quando ocorre um aumento excessivo na sua produção ou
diminuição de agentes antioxidantes. Em qualquer uma dessas situações, existe a
predominância de EROs no organismo, o que é denominado estresse oxidativo. Essa
situação pode derivar tanto de fatores internos como de fatores externos (Stegeman et
al., 1992). EROs são compostos que apresentam alta reatividade, podendo ser radicais,
quando o átomo de oxigênio associado ou não a outro elemento possui um ou mais
elétrons desemparelhados como no caso da hidroxil (OH-), superóxido (O2•-), radical
peroxil (ROO•) e alcoxila (ROH•), ou o peróxido de hidrogênio (H2O2), que possui alta
reatividade (Halliwell & Gutteridge, 1990). Para combater essas espécies reativas de
oxigênio existe um sistema de defesa antioxidante, composto por mecanismos
enzimáticos e não enzimáticos. As principais enzimas antioxidantes são superóxido
dismutase (SOD), a catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx), glutationa Stransferase (GST), todas elas abundantes nos tecidos de peixes (Storey, 1996; Van Der
Oost et al., 2003; Farrel et al., 2011).
O radical superóxido é a primeira ERO formada, podendo agir como oxidante ou
como redutor, dando origem a outras espécies reativas (Fridovich, 1989; Wang et al.,
2015). Existem várias vias metabólicas onde este radical é formado, como por exemplo,
a cadeia respiratória na mitocôndria, o sistema xantina/oxidase, através da NADPH
oxidase em células fagocíticas, via síntese de prostaglandinas no retículo
endoplasmático liso e no sistema P-450 (Ribeiro et al., 2005). Apesar do radical
superóxido ser seletivamente reativo, ele é responsável pela geração de outras espécies
reativas mais tóxicas e agressivas. Esse radical pode gerar peróxido de hidrogênio
através de uma reação espontânea ou catalisada pela SOD, e pode gerar também o
radical hidroxila através da reação de Fenton, na qual o ânion superóxido reduz
principalmente o cobre e o ferro, que por sua vez reagem com o peróxido de hidrogênio
formando o radical hidroxila. (Sies, 1985; Ribeiro et al., 2005).
A Catalase (CAT) não necessita consumir equivalente redutores celulares para
remover o H2O2 formado nas células sob condições de estresse, se mostrando um
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mecanismo muito eficiente para impedir a formação de EROs. Esta enzima se localiza
principalmente nos peroxissomos e a proliferação peroxissômica resulta na elevação da
atividade catalásica nos tecidos (Halliwell & Gutteridge, 2005).
A principal peroxidase em peixes é a glutationa peroxidase (GPx), uma enzima
citosólica tetramérica, dependente de selênio, que possui a glutationa reduzida (GSH)
como cofator. A GPx catalisa o metabolismo da H2O2 e de um grande número de
hidroperóxidos orgânicos (ROOH), envolvendo a oxidação concomitante da GSH para
sua forma oxidada (GSSG). A enzima glutationa-S-transferase (GST) também envolve
reações de conjugação na presença da GSH, no entanto ela desempenha um papel
importante na detoxificação e eliminação de compostos eletrofílicos, incluindo
agroquímicos. Assim, animais aquáticos que habitam ambientes poluídos podem estar
expostos a xenobióticos os quais sofrem detoxificação mediada pela glutationa na sua
forma reduzida, catalisada pela enzima GST (Qu et al., 2014).
A GSH está envolvida em vários processos fisiológicos como degradar
peróxidos endógenos, participar no transporte de aminoácidos e detoxificação de
toxinas, formar moléculas bioativas e atuar como coenzima em várias reações
enzimáticas (Stamler & Slivka, 1996). A GSH participa ainda na decomposição do
H2O2, potencialmente tóxico, que é convertido em H2O em reação catalisada pela GPx,
oxidando a glutationa reduzida; a glutationa oxidada resultante é reciclada à forma
reduzida pela glutationa redutase e NADPH (Bouraoui, 2008). Dessa forma, este
processo de reciclagem e a manutenção de níveis adequados de GSH podem prevenir o
dano celular causado pelo estresse oxidativo (Stamler & Slivka, 1996).
Já é conhecido que os vertebrados, quando expostos a metais, induzem a síntese
de um tipo particular de proteína, as metaloteoneínas (MTs). Estas proteínas
compreendem uma família de baixo peso molecular, ricas em cisteína que tem como
propriedades fundamentais a detoxificação de metais, proteção celular contra a
citotoxidade da radiação ionizante e captura de radicais livres. Estas proteínas possuem
uma elevada afinidade por íons metálicos. A sua principal função está relacionada com
a regulação das concentrações intracelulares de metais essenciais, bem como, reserva
intracelular de íons para o metabolismo de ácidos nucleicos, síntese de proteínas e
outros processos metabólicos (Wang et al., 2015).
Em longo prazo, de acordo com o agente estressor e tempo de exposição, as
defesas antioxidantes podem não ser suficientes para impedir consequências no
organismo, como danos a macromoléculas, redução na capacidade reprodutiva ou
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tolerância aos fatores de estresse e lipoperoxidação. A peroxidação lipídica é um
processo regular no organismo, responsável pela manutenção celular e mobilização de
lipídios. Porém, determinados contaminantes podem potencializar os efeitos deletérios,
resultando no mau funcionamento celular, destruição da função das membranas
celulares e organelas essenciais tais como o processo de transporte, a manutenção de
gradiente de metabólitos e íons, e a transdução de sinais mediada por receptores, com
consequentes modificações estruturais dos complexos lipoproteicos das membranas
celulares (Mason, 1996; Girotti, 1998; Baker & Kramer, 1999). Além de danos a
membrana, esse processo também induz à formação de novas espécies reativas de
oxigênio, acarretando danos ainda maiores no organismo (Girotti, 2002; Wang et al.,
2015).

1.5 O papel das brânquias e do fígado na detoxificação
Durante todo o processo de contaminação, desde o contato dos peixes com o
meio enriquecido com metais (absorção) até a excreção, vários processos bioquímicos e
fisiológicos são alterados como forma de atenuar os efeitos causados pela presença de
metais nos organismos (Heath, 1995). Um exemplo clássico desses efeitos é a
hipersecreção de muco nas brânquias e pele (Lichtenfels et al., 1996). Distúrbios no
comportamento, na regulação iônica, nos parâmetros hematológicos e danos
histopatológicos entre outros são frequentemente observados em peixes expostos a
metais (Heath, 1995).
As brânquias atuam como órgão alvo dos peixes quando são avaliados os
impactos dos poluentes, justificado pelo fato de estarem em contato permanente com o
ambiente aquático e apresentarem uma área superficial muito grande, representada pelas
lamelas. As brânquias exercem funções vitais nos teleósteos, tais como respiração,
osmorregulação e excreção e ainda constituem o sítio de tomada e depuração de
contaminantes e o local onde a detoxificação e o metabolismo destes agentes tóxicos,
podem ocorrer (Fernandes et al., 2003).
As brânquias dos teleósteos são evolutivamente o primeiro órgão de trocas
gasosas dos vertebrados e consiste essencialmente por filamentos, lamelas, uma
vascularização altamente complexa (sistema artério-arterial e sistema artério-venoso),
um sistema de suporte (cartilagens e ossos) e músculos envolvidos por um epitélio que
proporciona uma fina barreira entre o sangue e ambiente aquático. Na maior parte dos
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peixes, os filamentos branquiais são projeções longas e estreitas laterais ao arco
branquial e as lamelas, que constituem a superfície respiratória, estão uniformemente
distribuídas ao longo do comprimento dos filamentos, formando os espaços
interlamelares através dos quais a água flui (Evans et al., 2005).
A exposição aos poluentes podem causar alterações morfológicas nas brânquias,
refletindo um impacto gradual no metabolismo e levam às respostas adaptativas ou
degenerativas, com consequências importantes na sobrevivência do animal. Em peixes
um dos órgãos mais importantes na iono e osmorregulação é a brânquia, sendo
importante avaliar e diferenciar os danos induzidos por agentes tóxicos e doenças. Além
disso, as brânquias também podem apresentar atividades enzimáticas para combater o
estresse oxidativo, como aumento da atividade, principalmente da CAT e SOD (Wang
et al., 2015).
Enquanto a brânquia é o órgão de entrada dos poluentes, podendo sofrer
consequências e distúrbios na sua função, o fígado é considerado um órgão-alvo e de
grande importância para os peixes, pois participa dos processos de biotransformação e
eliminação de xenobióticos e, por isso, pode ser utilizado em biomonitoramentos devido
à sua alta sensibilidade aos poluentes (Farrel et al., 2011). É o primeiro órgão na
biotransformação dos xenobióticos e provavelmente também para excreção de metais.
Assim, muitos metais e outros xenobióticos se acumulam no fígado, de modo que suas
células ficam expostas a um nível elevado de agentes químicos que podem estar
presentes no meio ambiente ou em outros órgãos do peixe (Heath, 1985). As células
hepáticas têm várias funções vitais além da secreção da bile e metabolismo de
xenobióticos. Elas apresentam um importante papel no metabolismo das proteínas,
lipídios e carboidratos e, além disso, estão envolvidas na hematopoiese e na produção
de anticorpos durante o período larval dos peixes. Sobretudo, elas também servem como
local de estocagem para alguns nutrientes (Paris-Palacios et al., 2000).
Devido a sua função no metabolismo de xenobióticos e sua sensibilidade à
poluentes do ambiente, o fígado tem recebido atenção especial em estudos toxicológicos
relacionados à contaminação de diferentes espécies de peixes por agentes químicos
orgânicos e inorgânicos, isso porque a maior atividade das enzimas de detoxificação
estão presentes neste órgão (Wang et al., 2015).
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1.6 Astyanax altiparanae

O Astyanax altiparanae (Linnaeus, 1758), conhecido como lambari do rabo
amarelo, é uma espécie nativa, ativa e largamente distribuída no território brasileiro,
sendo encontrada em grandes grupos habitando rios, lagos e represas em todo o Brasil.
É um peixe onívoro e detritívoro, alimentando-se de frutos, sementes e insetos
terrestres, vegetais aquáticos, escamas, ovócitos e outros peixes (Sampaio & Almeida,
2009). O lambari possui características como coloração prateada, e nadadeiras amarelas
ou pretas; seu corpo é alongado e um pouco comprimido (Figura 2). Possui duas
manchas, sendo uma próxima à nadadeira peitoral, com forma ovalada e posição
horizontal, e outra em forma de clava, seguindo do pedúnculo caudal à porção mediana
do corpo (Sampaio & Almeida, 2009). Seu sucesso reprodutivo se deve à grande gama
de táticas reprodutivas, variando de acordo com as condições ambientais, sendo capaz
de se ajustar a essas variações. Diversos fatores favorecem os estudos com esta espécie,
como ajustes a diferentes habitats, fácil manejo e manutenção em laboratório, além de
serem sensíveis às mudanças ambientais, apresentando-se como bons bioindicadores
(Sampaio & Almeida, 2009).

Figura 2: Espécime macho de Astyanax altiparanae (Linnaeus, 1758).
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2.

Objetivos

2.1 Objetivo geral
O presente estudo teve como objetivo geral avaliar o efeito dos metais Al e Mn,
isolados ou combinados, em pH ácido, nos parâmetros do estresse oxidativo hepáticos e
branquiais, em machos adultos e sexualmente maduros de Astyanax altiparanae.
Considerando os efeitos já conhecidos de alguns metais no estresse oxidativo,
levantamos a hipótese de que a exposição ao Al e Mn também possam causar estresse
oxidativo, e em consequência distúrbio na atividade das principais enzimas
antioxidantes, mas que os níveis de atividade se recuperam em água livre de metais.

2.2 Objetivos específicos


Avaliar através de bioensaios os efeitos da exposição independente e em
conjunto dos metais Al e Mn, durante um período de exposição aguda (96h),
sobre os parâmetros do estresse oxidativo hepáticos e branquiais;



Avaliar se os animais são capazes de se recuperar dos efeitos dos metais Al e
Mn, quando mantidos na ausência destes, depois de um período agudo de
exposição a estes contaminantes metálicos.

23

3.

Materiais e Método

3.1 Delineamento experimental

Machos sexualmente maduros de A. altiparanae - Linnaeus (1758) com massa
corpórea média de 24,29 ± 1,17 g e 11,78 ± 0,18 cm de comprimento total (n = 120)
foram doados pela Estação de Hidrobiologia e Aquicultura da Companhia Energética de
São Paulo (CESP) (Figura 3), localizada no município de Paraibuna, SP (S 23º24.53,71’
W 45º59,82’). Os ensaios ecotoxicológicos foram realizados no Biotério de Ectotermos
do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências da Universidade de São
Paulo (IB/USP). Esta espécie representa um componente importante da ictiofauna, e se
distribui na América do Sul (Pavanelli & Caramaschi, 1997), incluindo regiões em que
ocorre um aumento da concentração de Al e Mn nos rios (CETESB, 2013).

Figura 3: Estação de Hidrobiologia e Aquicultura de Paraibuna - CESP.

Os animais passaram por um período de sete dias de aclimatação, já nas
condições do biotério (Figura 4), em 10 tanques de vidro de 40 x 50 x 70 cm (132 L de
água/tanque, 2,20 g.L-1 de peixe), com renovação de água (90%) a cada 24 horas e
alimentados diariamente com ração comercial extrusada com 32% de proteína bruta. A
alimentação foi suspensa 24 horas antes do início do experimento. O fotoperíodo
utilizado no experimento, com iluminação artificial do biotério, foi de 13:11 C:E (13
horas de claro, 11 horas de escuro).
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Figura 4: Estrutura experimental do biotério do Instituto de Biociências –
Departamento de Fisiologia/USP.

Foram determinados cinco grupos experimentais (em duplicatas) para a
condução do presente experimento: 1) grupo controle em pH neutro (ctr – n), sendo
todos os demais em pH ácido: 2) grupo pH ácido (pH ácido), 3) grupo Al (Al), 4) grupo
Mn (Mn) e um 5) grupo com ambos os metais Al+Mn (Al+Mn). O pH neutro e pH
ácido refere-se à 7,5 e 5,5 respectivamente.
A solução de Al foi obtida utilizando-se sulfato de alumínio Al2(SO4)3 (Sigma
Aldrich) a partir de uma solução estoque preparada com água Milli-Q, acidificada para
pH 2,5 com ácido nítrico (HNO3) 65% (Suprapur; Merck). Para a solução de Mn
utilizou-se sulfato de manganês MnSO4 (Sigma Aldrich) a partir de uma solução
estoque também preparada com água Milli-Q, acidificada para pH 2,5 com HNO3 65%.
Os metais foram mantidos em uma concentração nominal de 0,5 mg.L-1 nos grupos 3, 4
e 5 (neste último, 0,5 mg.L-1 para cada metal). A concentração de 0,5 mg.L-1 foi
determinada através de uma média das concentrações dos metais ao longo do rio Tietê,
São Paulo.
O experimento foi dividido em duas etapas: a primeira etapa compreendeu a
exposição aguda aos metais por 96 horas, sendo que esta se dividiu em dois momentos:
uma coleta após 24 horas e outra coleta após 96 horas de exposição. Na segunda etapa,
nomeada como período de recuperação, também de 96 horas, os animais voltaram às
condições iniciais, ou seja, água com pH neutro e sem adição de metais, alimentação
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normal. Os animais foram coletados após 24 e 96 horas a partir do início da segunda
parte do experimento. A troca de água ocorreu diariamente (90% do volume total)
(Figura 5).

CTR-n

pH-ac

Al

Mn

Al-Mn

pH neutro e água livre de metais

Agudo

0h

24h

Recuperação

96h

120h

192h

Coleta de 3 animais por aquário (6 animais/grupo)

Figura 5: Esquema do delineamento experimental (Kida, 2014)

3.2 Condições experimentais e análise química da água

A água utilizada, de abastecimento público, foi filtrada com o uso de dois filtros,
um mecânico, composto por um filtro de polipropileno (Health do Brasil), e outro de
carvão ativado (Aleas) para remover partículas sólidas e para reduzir a matéria orgânica
e os eventuais contaminantes químicos. Os parâmetros físicos e químicos da água foram
posteriormente avaliados e descritos. O meio experimental foi continuamente aerado, e
a temperatura da água (mantida em 25°C com um aquecedor) e a concentração de
oxigênio dissolvido (mantido em 7 mg.L-1 com aeradores) foram monitoradas
diariamente com uma sonda multiparâmetros (Pro Plus, YSI), utilizada ainda para
determinar as concentrações de nitrato (NO3) e amônio (NH4). O pH (mantido em
diferentes valores, de acordo com o grupo experimental) foi monitorado com um
pHmetro digital (Gehaka). As concentrações de Al e Mn foram monitoradas antes e
depois da renovação da água (Tabela 1), com um espectrofotômetro de absorção
atômica (GBC, AAS 932 Avanta-Plus, IL, EUA) (Figura 6).
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Figura 6: Esquema (vista frontal) de estrutura montada para a condução do experimento
no Biotério de Ectotérmicos do Departamento de Fisiologia – IB/USP. Legenda: A:
Aquários; B: Saída de água; C: Entrada de água; D: armazenamento de água; E: Filtro
químico F: Filtro mecânico; G: Bomba de água submersa; H: Bomba de água anfíbia
(Kida, 2014).

3.3 Coleta de amostras

Os peixes foram alocados em recipientes e anestesiados com benzocaína (1g.10
-1

L de água). Após a anestesia, cada peixe foi colocado sobre uma cuba de dissecação e
o fígado e as brânquias foram coletados, distribuídos em alíquotas e congelados em
freezer -80ºC até a sua utilização. Todos os procedimentos foram aprovados pela
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Instituto de Biociências da
Universidade de São Paulo, sob o protocolo número 163/2012.

3.4 Análises enzimáticas
As amostras de fígado foram pesadas e homogeneizadas (1:10) em tampão
fosfato (0,1 M; pH 7,0), centrifugadas (20 minutos; 13000 rpm; 4°C) e o sobrenadante
separado para as análises dos parâmetros bioquímicos conforme descrito a seguir.

3.4.1. Catalase
A atividade da catalase (CAT) foi determinada através da velocidade da
decomposição de H2O2 pela enzima, com leitura em espectrofotômetro, a um
comprimento de onda de 240 nm (Beutler et al., 1975).
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3.4.2. Superóxido dismutase
A

atividade

da

superóxido

dismutase

(SOD)

foi

determinada

em

espectrofotômetro a 550 nm, acompanhando a inibição da taxa de medida da inibição do
citocromo c pelo radical superóxido, de acordo com o método descrito em McCord &
Fridovich (1969). A atividade da enzima foi expressa em U de SOD.mg de proteína-1,
representando a quantidade de SOD que promove a inibição de 50% da taxa de redução
do citocromo c.

3.4.3. Glutationa peroxidase
O método Hopkins & Tudhope (1973) estipula que a atividade de glutationa
peroxidase (GPx) seja estimada através da oxidação do nicotinamida adenina
dinucleotídeo fosfato (NADPH) na presença de H2O2, em espectrofotômetro a 340 nm.

3.4.4. Tripeptídeo Glutationa
A concentração de glutationa (GSH) foi estimada de acordo com Beutler et al.
(1963) através da reação da glutationa com o substrato 5,5’-ditiobis-2-ácido
nitrobenzóico (DTNB), formando o tiolato (TNB), que foi quantificado em
espectrofluorímetro de microplacas, em 412 nm e expressa em µg de GSH.mg de
proteína-1.

3.4.5. Glutationa S-transferase
A complexação da atividade da GSH com o 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno
(CDNB), faz com que seja estimada a concentração de GSH, com leitura em
espectrofotômetro a 340 nm (Keen et al., 1976).

3.4.6. Glutationa redutase
A atividade da glutationa redutase (GR) foi determinada indiretamente pela
redução do NADPH mediante a presença da glutationa oxidada, em espectrofotômetro a
340 nm(Carlberg & Mannervik, 1975).

3.4.7. Peroxidação Lipídica
A produção do malondialdeído (MDA) é um dos produtos finais produzidos na
peroxidação lipídica. Dessa forma, a lipoperoxidação foi determinada pelo ensaio
TBARS (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico), a partir da produção de
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malondialdeído (MDA), e quantificado em espectrofluorímetro de microplacas, em 530
nm de acordo com Satoh (1978).

3.4.8. Metaloteoneína
O fígado foi homogeneizado em tampão TRIS-HCL 20 mM com pH 8,6,
contendo sacarose 0,5M e ß-mercaptoetanol 0,01%, e centrifugado a 12000 g por 20
minutos a 4ºC A concentração das metaloteoneínas foi estimada através da
concentração de grupamentos sulfidrilas (Viarengo et al., 1997) e quantificada eem
espectrofotômetro utilizando-se o reagente de Ellman (NaCl 2M, DTNB 0,43M em
tampão fosfato 0,2M e pH 8,0) em 412 nm.

3.4.9. Proteínas
A concentração de proteínas totais é utilizada como referência para expressar a
atividade das enzimas. Esta concentração foi utilizada como referência para expressar a
atividade das enzimas. A leitura foi feita em 700 nm, utilizando-se como padrão
proteico albumina sérica bovina, de acordo com o método de Lowry et al. (1951).

3.5 Análises histológicas
Frações dos testículos foram colocadas em uma solução de resina metacrilato e
etanol absoluto (proporção de 1:1) por 2 horas, infiltradas em solução de resina pura por
mais sete dias na geladeira. Cortes com 3 µm de espessura foram obtidos com o auxílio
de micrótomo Leica RM2255 equipado com navalha de vidro. Os testículos foram
corados com hematoxilina-eosina, e ácido periódico de Schiff (PAS) + hematoxilina +
Metanil Yellow (Quintero-Hunter et al., 1991). Os cortes preparados foram analisados e
documentados, utilizando-se um sistema computadorizado de captura de imagens
(microscópio de luz transmitida – Leica DM 1000; câmera fotográfica – Leica DFC
295; e programa de captura de imagem – Leica Application Suíte Professional, LAS
V3.6).

3.6 Análises estatísticas

Após verificação da normalidade e homogeneidade de variância das amostras, os
dados que foram considerados paramétricos foram submetidos ao teste ANOVA (One
way) seguido do teste Holm-Sidak. Para os dados não paramétricos a ANOVA foi
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seguida do teste Student-Newman-Keuls (SNK). Em ambos os testes, foi considerado
cada experimento separadamente (24h, 96h período agudo; 24h, 96h período
recuperação). Os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média (SEM)
e os resultados foram considerados significativos quando P < 0,05. Considerou-se que
houve recuperação quando os valores da variável analisada dos animais dos tratamentos
não apresentaram diferença significativa em relação aos valores dos animais do grupo
ctr-n no mesmo período. Para as análises estatísticas utilizou-se o programa Bioestat
(versão 5.3).
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4.

Resultados

4.1 Análise físico-química da água
Foram monitorados os parâmetros físico-químicos da água, como: Ca2+ = 8,88
mg.L-1, Fe = 0,09 mg.L-1, SO4 = 12 mg.L-1, PO4 = 0,46 mg.L-1, compostos nitrogenados
totais = 0,40 mg.L-1, alcalinidade = 15 mg CaCO3.L-1, matéria orgânica = 19%, cloretos
= 4,90 mg.L-1, condutividade elétrica (a 25 °C) = 65,50 µS.cm-1, carbono orgânico = 1,3
mg C. L-1, carbono inorgânico = 1,2 mg C.L-1, dureza total = 26 mg CaCO3.L-1, e
turbidez = 1 NTV. Todas estas variáveis apresentaram valores adequados, permitindo
uma taxa de sobrevivência de 100% durante o período experimental. Outros parâmetros
também foram avaliados, a fim de garantir as condições necessárias para a manutenção
dos organismos (Tabela 1).

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos da água durante o experimento (Média ± DP) (ND- não
detectado).

Parâmetros
pH
-1

O2 dissolvido (mg.L )
Temperatura (ºC)
NH4 (mg.L-1)
-1

NO3 (mg.L )
-1

Al total (mg.L )
-1

Al dissolvido (mg.L )
-1

Mn total (mg.L )
-1

Mn dissolvido (mg.L )

CTR – n

pH ac

Al

Mn

Al-Mn

7,20 ± 0,2

5,84 ± 0,5

5,64 ± 0,3

5,86 ± 0,5

5,71 ± 0,4

7,39 ± 0,4
24,82 ±
0,4
0,72 ± 0,4

7,51 ± 0,3

7,43 ± 0,6

7,45 ± 0,3

7,43 ± 0,5

24,84 ±
0,4
0,81 ± 0,5

0,39 ± 0,1

24,98 ± 0,3 24,80 ± 0,4

24,83 ± 0,3

1,18 ± 0,6

0,76 ± 0,6

1,10 ± 1,2

0,42 ± 0,1

0,42 ± 0,1

0,45 ± 0,1

0,50 ± 0,2

ND

ND

0,60 ± 0,09

ND

0,55 ± 0,14

ND

ND

0,36 ± 0,11

ND

0,38 ± 0,16

ND

ND

ND

0,52 ± 0,13

0,57 ± 0,06

ND

ND

ND

0,31 ± 0,16

0,51 ± 0,11

A partir dos dados de concentração dos metais, estes foram organizados em
gráficos para representar a variação em relação ao pH durante o período experimental.
Para os metais, tanto na forma total (Figuras 7 e 9) quanto dissolvida (Figuras 8 e 10),
pode-se perceber que no momento em que foi realizada a troca de água, o pH se
encontrava em valores próximos ou abaixo de 5,5, e a concentração dos metais tendiam
a aumentar. A partir do momento em que as características físico-químicas da água
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foram capazes de causar um tamponamento no valor do pH, a concentração metálica
tendia a diminuir. Essa característica é mais expressiva na concentração do metal
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Figura 7. Concentração de Al total e variação de pH durante a exposição de 96 horas do período
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Figura 8. Concentração de Al dissolvido e variação de pH durante a exposição de 96 horas do
período agudo (* representa a troca parcial de água).

A variação na concentração de Mn dissolvido se mostrou expressiva durante o
experimento, e o pH sofreu uma grande oscilação, atuando sobre a biodisponibilidade
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desse metal (Figura 10). Além disso, a concentração de Mn dissolvido se manteve em
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Figura 9. Concentração de Mn total e variação de pH durante a exposição de 96 horas do
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Figura 10. Concentração de Mn dissolvido e variação de pH durante a exposição de 96 horas do
período agudo (* representa a troca parcial de água).
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Já nos aquários em que os dois metais estavam presentes, tanto na fração total
(Figura 11) quanto dissolvida (Figura 12) foram observadas respostas diferentes frente

0,8

7,0

0,7

6,0

0,6

5,0

0,5

4,0

0,4

pH

Concentração do metal (mg.L-1)

ao mesmo pH, sendo o Al mais dependente do pH do que o Mn.

3,0

0,3

2,0

0,2

1,0

0,1
0

0,0
zero

24

24*
pH

48
48*
Tempo (h)
Mn total

72

72*

96

Al total

Figura 11. Concentração de Al e Mn total e variação de pH durante a exposição de 96 horas do
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Figura 12. Concentração de Al e Mn dissolvido e variação de pH durante a exposição de 96
horas do período agudo (* representa a troca parcial de água).
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4.2 Estádio de maturação de Astyanax altiparanae

Algumas características específicas auxiliaram na determinação do estágio
reprodutivo do Astyanax altiparanae. Inicialmente, na morfologia externa destes
animais foram identificadas diferenças como, os machos maduros apresentaram a anal
áspera, enquanto que em fêmeas essa característica não foi encontrada. Esta
característica auxiliou na separação dos animais para o experimento. Além disso, as
gônadas masculinas foram coletadas e se encontravam bem desenvolvidas, com
coloração esbranquiçada evidenciando a presença de sêmen, além de ocupar grande
proporção da cavidade celômica, indicando uma fase de maturação avançada do animal
(Figura 13).

F
T
B

B

T
Figura 13. Astyanax altiparanae. Macho adulto. T: testículos; B: bexiga natatória.

Outra análise para confirmar o estágio reprodutivo do animal foi a histologia dos
testículos, trazendo informações mais detalhadas em relação à morfologia interna das
gônadas, indicando a frequência de cistos contendo gametas em diferentes estágios de
desenvolvimento, o que confirma o estágio de maturação. Nas secções histológicas foi
possível evidenciar mais claramente o estádio reprodutivo desses animais, visto que o
lúmen estava preenchido por espermatozoides (Figura 14A), ocupando a maior parte
deste espaço. A presença de cistos em diferentes fases de desenvolvimento da
espermatogênese (Figura 14B) como espermatogônias (cabeça de seta branca),
espermatócitos primários (SP) e secundários (SS) e cistos de espermátides (ST)
organizados, evidenciaram a renovação dos estoques de espermatozoides no período
reprodutivo. Foi interessante observar o exato momento do rompimento de um cisto de
espermátides para o lúmen (Figura 14C), caracterizado como a fase final de maturação
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dos espermatozoides e assim a liberação dos gametas para a reprodução. A figura 14D
destaca a célula de Sertoli, que está localizada ao redor dos cistos.

Figura 14: Secções histológicas de testículos de Astyanax altiparanae. A) Visão geral do
testículo com o lúmen preenchido com espermatozoides (SZ) e a presença de cisto em diferentes
fases da espermatogênese; B) Visão detalhada, no qual há a presença de cistos formados por
espermatogônias (cabeça de seta branca), espermatócitos primários (SP) e secundários (SS), e
espermátides (ST), com o lúmen completo por SZ C) Detalhe para o cisto de espermátides
rompendo para o lúmen (cabeça de seta branca); D) Visão detalhada com enfoque na célula de
Sertoli, indicada pela cabeça de seta branca A) Barra= 100µm B) Barra=7,5µm C) Barra=50µm
D) Barra=20µm. Hematoxilina-eosina, PAS+hematoxilina+Metanil Yellow (Kida, 2014).
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4.3 Análises dos parâmetros do estresse oxidativo: Hepática e Branquial
4.3.1 Análises Hepáticas

Figura 15: Parâmetros do estresse oxidativo hepáticos em machos de Astyanax altiparanae após
exposição aguda ao pH neutro, pH ácido, Al, Mn e Al+Mn (24h e 96h) e recuperação (24h e
96h). Grupo controle pH neutro (ctr), grupo pH ácido (pH ac), Al (Alumínio), Mn (Manganês),
Al+Mn (Alumínio e Manganês). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas
entre o grupo experimental, separadamente.
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A exposição de 96h ao pH ácido e aos metais, isolados ou combinados, não

alterou a atividade da SOD, da GR, GST, assim como a concentração de GSH (Figs.
15A, E, F, D). O pH ácido diminuiu a atividade enzimática da CAT em relação ao controle em
24h do período agudo (P = 0,000645). O período de recuperação de 96h não foi suficiente para
retornar aos níveis do controle (P < 0,05) (Fig,15B). A exposição ao Al juntamente com o
manganês em 24h causou a diminuição da atividade enzimática da GPX (P = 0,000137). No
entanto, em 96h de recuperação, os níveis retornaram iguais aos níveis do controle (P = 0,154)
(Fig. 15C).
A exposição de 96h aos metais e ao pH ácido não alterou as concentrações de MTL. No
entanto, 24h do período da recuperação, o grupo Al+Mn aumenta a concentração (P =
0,000230) (Fig. 15G). A exposição de 96h ao pH ácido e aos metais não alterou as
concentrações de MDA dos indivíduos. No entanto, no período de recuperação houve um
aumento em 96h no grupo de Mn e Al+Mn (P < 0,01) (Fig. 15H).
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4.3.2 Análises Branquiais

Figura 16: Parâmetros do estresse oxidativo branquial em machos de Astyanax altiparanae após
exposição aguda ao pH neutro, pH ácido, Al, Mn e Al+Mn (24h e 96h) e recuperação (24h e
96h). Grupo controle pH neutro (ctr), grupo pH ácido (pH ac), Al (Alumínio), Mn (Manganês),
Al+Mn (Alumínio e Manganês). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas
entre o grupo experimental, separadamente.
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A exposição em pH ácido por 96h aumenta a atividade enzimática da SOD em relação
ao controle (P = 0,00635) e um período de 96h de recuperação não é suficiente para a
recuperação do pH ácido (P = 0,00106), causando a diminuição da atividade enzimática em
todos os outros grupos respectivamente (P = 0,000309; P = 0,00720; P = 0,0000205) em relação
ao controle (Fig. 16A).
O período de exposição de 96h aos metais e pH ácido não alterou a atividade enzimática
da CAT. No entanto, no período de 24h de recuperação há um aumento da atividade no grupo
exposto ao Al+Mn (P = 0,0000293), que se recupera no período de 96h (P = 0,273) (Fig. 16B).
A concentração da GSH aumenta em 24h de exposição nos grupos Al (P = < 0,05) e
também no grupo Al+Mn (P= < 0,05) (Figura D).
A exposição de 96h ao pH ácido e aos metais não altera a atividade da GPx (Figura
16C), GR (Figura 16E) e GST (Figura 16F).

O período de 24h de exposição não altera os níveis de MDA. No entanto, em
96h os níveis de MDA diminuem nos animais do grupo Al+Mn (P = 0,00239), que
retorna aos níveis do controle em 24h do período de recuperação (P = 0,083) (Fig. 16G).
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5.

Discussão

5.1 Parâmetros físico-químicos da água

Para manter as condições ideais e controladas em experimentos ecotoxicológicos
faz-se necessário o monitoramento dos parâmetros físico-químicos da água. Dessa
forma, as condições experimentais devem ser controladas para que não haja
interferência nos resultados da influência dos metais nos tecidos. É de grande
importância que a concentração de oxigênio dissolvido e temperatura sejam
constantemente acompanhadas, pois estes parâmetros podem interferir diretamente nos
animais. Além disso, o oxigênio dissolvido é capaz de influenciar na disponibilidade de
metais, bem como a temperatura pode interferir no metabolismo energético e também
ser capaz de alterar as estruturas químicas das substâncias (Aragão e Araújo, 2006).
Dessa forma, as concentrações de oxigênio dissolvido foram mantidas durante o
experimento acima 6 mg.L-1, concentração adequada e acima do requerimento mínimo
da maioria dos teleósteos; a temperatura se manteve estável, a 24,83ºC ± 0,14, o que é
considerada ideal para peixes tropicais, já que engloba temperaturas de 22 a 28ºC (Huet,
1974). Da mesma forma, os compostos nitrogenados podem influenciar nos resultados
dos experimentos, pois em altas concentrações podem ser deletérios para os peixes,
podendo causar distúrbios fisiológicos e até a morte (Ruyet et al.,1997). Portanto, o
monitoramento e controle desses fatores foram realizados através da troca diária de 90%
de água dos aquários, não acumulando compostos nitrogenados na água, e não
interferindo nos resultados observados.
Outro fator abiótico importante é o pH, considerado um dos principais fatores
abióticos com a capacidade de influenciar na toxicidade de várias substâncias na água.
Isso ocorre devido ao pH ácido tornar os metais biodisponíveis (Aragão & Araújo,
2006). Este estudo evidenciou que os metais Al e Mn são influenciados por esse
parâmetro, principalmente o Al, pois nos momentos em que o pH encontrava-se ácido
(após a troca de água), há o aumento da concentração de Al dissolvido. Esta
concentração diminui conforme a manutenção da água torna o pH alcalino. A
diminuição desta concentração pode ter ocorrido pela deposição de metal nos tecidos
dos animais, bem como pela diminuição da solubilidade do metal na água. A
concentração do pH neste experimento foi pH 5,5, em que as principais formas de Al
encontradas na água são AlOH2+ e AlOH2+ e a forma mais encontrada no caso do Mn é
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Mn3+(Buckler et al., 1995). Como visto, pH á capaz de alterar a disponibilidade dos
metais e também pode causar efeitos deletérios nos tecidos. Dessa forma, optou-se neste
estudo pelo monitoramento isolado dos animais exposto ao pH ácido, para distinguir os
efeitos do pH ácido isolado com os efeitos do pH ácido combinados com os metais.

5.2. Análises do Estresse Oxidativo: Hepático e Branquial

O organismo tem dois principais mecanismos de eliminação de agentes
químicos: excreção, podendo ser na sua forma original, ou biotransformação, levando à
formação de compostos hidrofílicos, os quais são excretados mais facilmente que o
composto original (Van der Oost et al., 2003). Apesar do principal órgão de
biotransformação de xenobióticos ser o fígado, alguns autores destacam a importância
de outros órgãos detoxificantes como os rins, intestino e brânquias (Fernandez et al.,
2012). Para este trabalho foram selecionadas as análises de brânquias e fígado, com
base em critérios funcionais, que os tornam alvos preferenciais, isto é, a absorção de
xenobióticos (brânquias) e o processo de detoxificação metabólica (fígado).
Primeiramente, verificou-se que estes tecidos mostraram diferentes níveis basais
de atividades enzimáticas, proteínas e hidroperóxidos de lipídios, que podem ser
explicadas por diferenças nas suas funções nos peixes. Os resultados também
demonstraram uma resposta específica pelas enzimas antioxidantes em cada órgão,
principalmente nos animais expostos ao Al+Mn (Ahmad et al., 2006; Velma &
Tchounwou, 2010). A resposta individual de cada órgão retratou que as brânquias
podem ser consideradas como o órgão mais sensível, uma vez que induziu respostas
variadas aos metais, se tornando um biomarcador de dano oxidativo efetivo. Isso porque
este órgão possui maior contato com o metal na água, o que é particularmente relevante
em exposições agudas (Atli et al., 2006) e também foi demonstrada a sua eficiência em
refletir a contaminação da água no contexto da avaliação ambiental (Pereira et al.,
2010). Já no fígado foram evidenciadas variações pontuais, demonstrando uma baixa
sensibilidade aos poluentes em relação às brânquias (Velma & Tchounwou, 2010).
Dessa forma as brânquias se apresentaram como uma proteção efetiva para os outros
órgãos dos animais (Livingstone, 2001; Zhang et al., 2004).
Em áreas poluídas, a exposição de peixes aos xenobióticos pode resultar em
alterações na atividade das enzimas antioxidantes (Gul et al., 2004), causadas pelo
excesso de espécies reativas de oxigênio. A expressão dessas enzimas é um mecanismo
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de adaptação importante ao estresse induzido por poluentes (Livingstone, 2001; Zhang
et al., 2004). As respostas esperadas em relação à ativação das defesas antioxidantes,
ligação aos metais pela MT e a indução de glutationas para a conjugação com os metais
ocorrem a partir de 6 horas e até 48 horas após a exposição a substâncias tóxicas (Cho et
al., 2006; Hansen et al., 2007; Bouraoui, 2008). O presente estudo demonstrou em
apenas 24 h de exposição, efeitos adversos, caracterizando os metais e o pH ácido como
estressores em machos de A. altiparanae. Adicionalmente, na maioria dos casos, o
período de 96 h em água livre de metais (recuperação), foi suficiente para que os valores
fossem restabelecidos conforme os valores dos animais do grupo controle.
As enzimas antioxidantes são biomarcadores eficazes, pois quando há a
exposição aos poluentes, seus efeitos são evidenciados no complexo bioquímico ou no
processo metabólico, apresentando alterações em suas atividade de GPx, SOD, CAT,
GST e GR (Walker et al., 1996). A relação entre as espécies reativas de oxigênio e
indução na atividade das enzimas antioxidantes é bastante complexa, além de estas
respostas poderem sofrer influência de seus produtos (Cao et al., 2012) (Figura 15).

Figura 15: Esquema sobre a interação das defesas antioxidantes enzimáticas e não
enzimáticas no combate à ERO (Adaptado de Hermes-Lima, 2004).
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O pH ácido não se mostrou tão deletério para os organismos como em conjunto
com os metais, porém o período de 96 h de recuperação não foi suficiente para que os
níveis de CAT hepática e SOD branquial retornassem aos níveis encontrados nos
animais do grupo controle, corroborando com os experimentos conduzidos por Nilsen et
al. (2013) com salmão do Atlântico, em que foram necessárias mais de duas semanas
para uma recuperação total dos animais após exposição ao pH ácido, e também ao Al no
que diz respeito aos efeitos causados sobre funções fisiológicas.
Considerando que a SOD é uma enzima que catalisa a reação espontânea de
dismutação do radical superóxido (O-2), com a produção final de H2O2 e O2, e a CAT
catalisa a redução do H2O2 em H2O e O2, o sistema SOD-CAT pode fornecer uma
importante linha de defesa contra as EROs (Fernandez et al., 2012). Os animais
expostos ao pH ácido demonstraram uma diminuição da atividade da CAT hepática no
período agudo (24 h), enquanto que nas brânquias não houve alteração. Já a atividade da
SOD aumenta nas brânquias (96 h) e não retorna aos níveis do controle no período de
recuperação, evidenciando o papel do sistema SOD-CAT nestes animais. Enquanto que
nas brânquias há aumento da concentração de SOD, os tecidos hepáticos apresentam
aumentam a atividade da CAT. Fernandez et al. (2012) explicam que é necessária uma
regulação das concentrações de H+, visto que a atividade da maioria das enzimas é
influenciada pelo pH. O pH da água afeta a estrutura e atividade das enzimas e em
baixas concentrações, o pH pode desnaturar muitas das enzimas na mitocôndria. Moore
et al. (2008) sugerem que a faixa de pH ótimo para a atividade da CAT está entre 6,5 a
7,0. Dessa forma as alterações do pH no ambiente parecem influenciar a atividade da
CAT, modificando a relação entre a ação enzimática e a concentração do substrato.
A acidificação das águas tem causado redução e extinção de populações de
salmão no sul da Noruega, desde o final do século XIX (Hesthagen & Hansen, 1991).
Vários estudos têm demonstrado efeitos fisiológicos graves e mortalidade de peixes
nesses ambientes (Monette & McCormick, 2008). Asagba et al. (2008) explicam que
essa condição das águas tem causado alterações na fisiologia desses animais, como
efeitos na osmorregulação branquial, alterando os níveis de Na+ e Cl- e atividade da
bomba Na+/K+, além de variações nas atividades das enzimas antioxidantes branquiais e
hepáticas, causadas não apenas pela exposição ao pH ácido, mas também em conjunto à
formas catiônicas de Al que se tornam biodisponíveis nessas condições.
A atividade da SOD nas brânquias, nos animais expostos aos metais
apresentaram o mesmo comportamento do pH ácido, indicando que os efeitos
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observados nos grupos, são interferências do próprio pH. Sabemos que o estresse
oxidativo ocorre quando a quantidade de EROs aumenta significativamente ou o
sistema de defesa antioxidante se torna inativo (Manoj & Padhy, 2013), o que ocorre na
exposição ao pH ácido.
Ao contrário do pH ácido, o Al possui atividade pró-oxidante, ou seja, é indutor
do estresse oxidativo através da geração de EROs. Diversos estudos demonstraram que
a exposição a altas concentrações de Al podem induzir o estresse oxidativo, estimulando
as espécies reativas de oxigénio (EROs) nas células (Sinha et al., 2007), indução de
peroxidação lipídica (LPO), alteração da atividade de diversas enzimas antioxidantes
incluindo SOD, CAT e GPX, e promoção da oxidação de proteínas (Almroth et al.,
2005;. Vlahogianni et al., 2007). Além disso, o Al pode competir diretamente com
outros metais essenciais e até mesmo substituí-los. Uma forte evidência de que o Al seja
um oxidante potente é a indução da formação de peróxido de hidrogênio e radicais
hidroxil, gerando o estresse oxidativo nas espécies salmão e truta (Campbell, 2013;
Witters et al., 1996). No presente estudo, o efeito do Al foi pontual na brânquia. No
entanto, o aumento da concentração da proteína GSH, sugere que a presença do Al
induz o aumento da síntese de GSH para proteger contra o estresse oxidativo resultante
da exposição ao metal (Ross, 1988).
A concentração de GSH nos tecidos pode aumentar como resultado de um
mecanismo de adaptação ao estresse oxidativo, em que a alteração provém do aumento
da síntese de GSH, o que provavelmente aconteceu neste trabalho (Zhang et al., 2004).
Este dado indica um papel importante de antioxidante que a GSH exerce como primeira
linha de defesa (Ahmad et al., 2000). O estresse oxidativo pode estimular a biossíntese
de antioxidantes (Winston & Di Giulio, 1991) e dentre seus papéis, a GSH pode atuar
diretamente nas espécies reativas de oxigênio a fim de promover sua neutralização e
evitar danos oxidativos (Hermes- Lima, 2004). Peixes expostos a herbicidas,
apresentam aumento da concentração de GSH tanto nas brânquias (Oropesa et al.,
2009), como também no fígado (Modesto & Martinez, 2010). Trutas expostas à metais
como cádmio, cobre e zinco, apresentaram o mesmo padrão deste estudo, aumentando a
concentração de GSH somente nas brânquias (Hansen, 2007).
Estes dados, juntamente com os dados de peroxidação lipídica indicam que o
aumento nas concentrações branquiais de GSH pode estar relacionado à proteção das
membranas plasmáticas contra os danos oxidativos, sendo eficiente o controle nas
brânquias para não atingir o fígado. Apesar do fígado ser o órgão mais comumente
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relacionado à biotransformação de xenobióticos, alguns autores também destacam a
importância de outros órgãos detoxificantes, como os rins e as brânquias (Simonato et
al., 2010). Além disso, a baixa sensibilidade do tecido branquial a alguns poluentes faz
com que as células sejam capazes de suportar, até certo ponto, as alterações oxidativas
sem que ocorra nenhum efeito deletério na função ou viabilidade celular do próprio
tecido e também de outros órgãos (Hermes- Lima, 2004).
Ao contrário do Al, o Mn é um metal essencial, e tem sua entrada facilitada no
organismo pelos canais de Ca+2. No entanto em altas concentrações, o Mn também
causa danos oxidativos. Quando há aumento na disponibilidade de Mn intracelular, ele
se acumula nas mitocôndrias, principalmente como Mn+2. Dessa forma, o Mn interfere
no processo de respiração celular, levando a produção excessiva de EROs, e
consequentemente à disfunção mitocondrial (Gunter & Pfeiffer, 1990). Isso ocorre
porque a transição de Mn+2 para Mn+3 aumenta a sua capacidade pró-oxidante,
produzindo superóxidos e também peróxidos de hidrogênio (Archibald & Tyree, 1987;
Gunter & Pfeiffer, 1990). Sugere-se que a exposição de machos de A. altiparanae por
96 h ao Mn em pH ácido não desencadeou as respostas de defesas antioxidantes e não
antioxidantes, bem como não apresentou aumento das metaloteoneínas, que são enzimas
específicas relacionadas a proteção de metais. Essa ausência de respostas dos sistemas
de defesa resultou mesmo mantidos em água limpa, em um aumento da peroxidação
lipídica branquial em 24 h de recuperação.
Quando o sistema de defesa antioxidante é insuficiente ou inativado, podem
ocorrer danos como peroxidação lipídica (Manoj & Padhy, 2013). A peroxidação
lipídica pode ser descrita como um processo degenerativo, gerado por um estresse
oxidativo que provoca danos na função das membranas celulares, tais como uma
mudança na sua estrutura e um aumento da sua permeabilidade (Storey, 1996; Girotti,
1998). Todo o organismo pode sofrer consequências por causa de lesões nas membranas
celulares, gerados pelos ataques oxidantes sobre os lipídios, ácidos graxos e colesterol
(Uz-Zaman et al., 2008). A fosfolipase, ativada por substâncias tóxicas desintegra os
fosfolipídios e libera ácidos graxos insaturados (Halliwell & Gutteridge, 1989),
resultando em efeitos nocivos dos peróxidos lipídicos e entre outros efeitos, as
alterações no DNA. O malondialdeído (MDA), um produto gerado na peroxidação
lipídica, analisado neste estudo, está fortemente relacionado com danos nas proteínas
(Traverso et al., 2004; Suji & Sivakami, 2008). Nos organismos aquáticos, a
peroxidação lipídica é induzida através da exposição a agentes tóxicos, como efluentes
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industriais, metais, como o manganês neste trabalho, e pesticidas (Ahmad et al., 2000;.
Oakes & Van der Kraak, 2003; Almeida et al., 2007).
Da mesma forma, o grupo Al+Mn apresentou aumento de LPO hepática após o
período de exposição, além de apresentar um padrão de variação totalmente diferente
dos metais isolados. Os metais Al e Mn em combinação apresentaram maiores efeitos
nas brânquias do que no fígado. Isso devido às brânquias serem a primeira superfície de
contato com a água (Farrel et al., 2011). Durante o processo respiratório, o fluxo de
água que entra pela boca do peixe leva consigo agentes químicos, dissolvidos ou
suspensos na água. Os rastros impedem que agentes sólidos atravessem os filamentos
branquiais, causando-lhes danos. Todavia, se os agentes encontrarem-se dissolvidos na
água, inevitavelmente entrarão em contato com os filamentos branquiais e com as
lamelas respiratórias e, em altas concentrações, poderão alterar a morfologia das
brânquias, além de alterar as atividades enzimáticas, proteicas e estruturais (Partridge &
Lymbery, 2009; Wang et al., 2015).
Sabe-se que a atividade das enzimas GPx e CAT é modulada sob condições
indutoras de estresse oxidativo associada à exposição a metais. A GPx é uma peroxidase
com importante função de neutralizar a ação do peróxido de hidrogênico e atua,
diferentemente da CAT, principalmente quando as concentrações de peróxido de
hidrogênio são mais baixas (Ahmad et al., 2006). No presente estudo foi observado o
aumento da atividade da GPX nas brânquias em 96 h de exposição e diminuição da
mesma no fígado, que se recuperam logo em seguida. Essa variação de GPx é
decorrente das pressões dos metais com o próprio metabolismo, influenciando esta
atividade, em que em situações de pouco estresse acarreta na diminuição da produção da
GPx (Almeida et al., 2002). Este dado demonstra que o aumento na atividade da GPx na
brânquia foi suficiente para que os danos oxidativos não interferissem na atividade da
mesma no fígado, corroborando com os dados de Ahmad et al., (2006) com peixes
expostos ao à efluentes.
Além do aumento da GPx, a GSH também apresentou um aumento em 24 h de
exposição nas brânquias, o que também pode ter contribuído para que os níveis da
proteína se mantivessem basais no fígado. Esta indução da GSH também foi
consequência do aumento da atividade da GR nas brânquias, visto que esta é
responsável pela redução da glutationa oxidada pela GPx, através da oxidação do
NADPH em NADP+, mantendo as concentrações de GSH em seu estado reduzido
(Figura 15) (Van der Oost et al., 2003; Hermes-Lima, 2004). A utilização da GSH como
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biomarcador do estresse oxidativo por consequência da ação de metais tem sido relatada
por vários trabalhos, visto que esta proteína pode auxiliar nas defesas, bem como para
compreender as enzimas GR e GST que a utilizam como substrato (Atli et al., 2006). A
GST é uma enzima de desintoxicação que auxilia na eliminação de compostos reativos
formando conjugados com a GSH e eliminando-os na forma de ácido mercaptúrico,
protegendo as células de danos induzidos pelas EROS. Observa-se que o aumento
destas enzimas nas brânquias e fígado, em relação aos níveis basais, decorre, em sua
maioria, na exposição com compostos organoclorados (Simonato et al., 2010). Isso
explica sobre a atividade da GST não ter variação em relação aos animais do grupo
controle tanto nas brânquias como fígado nos diferentes tratamentos.
Apesar de as defesas terem sido intensificadas no período agudo da exposição de
Al+Mn, estas não foram eficazes para que o período de recuperação não apresentasse
alterações. A atividade da CAT branquial não apresentou variação quando os animais
foram expostos aos dois metais combinados, no entanto, no período de recuperação em
24 h houve aumento da atividade desta enzima, que retorna aos níveis do controle 96 h.
Além disso, houve o aumento da MT em 24h do período de recuperação no fígado. O
aumento na concentração de MT é uma das principais respostas decorrentes da
exposição a metais, no entanto existem poucos estudos que mostram uma correlação
entre a exposição ao Al e Mn, isolados ou combinados, com a produção MT em peixes
(Giguère et al., 2006; Leonard et al., 2014 ). A metaloteoneína é uma proteína induzida
pela exposição a metais e sua função é se ligar a estes elementos e assim, impedir os
efeitos tóxicos que eles causariam. Muitos trabalhos buscam compreender o papel dos
metais no estresse oxidativo, levando com consideração a ação dos antioxidantes e a
relação da MT com estes processos. Giguére et al., (2006) analisaram o padrão de
bioacumulação dos metais cobre, zinco, níquel e cádmio, em Perca flavescens relatando
o auxílio da MT na proteção contra os agentes oxidantes. Da mesma forma, Chowdhury
et al., (2005) observaram padrões diferenciados para acumulação de cádmio proveniente
da água e alimentação em diferentes tecidos de Oncorhynchus mykiss, associado com a
elevação da MT conforme as concentrações deste metal eram maiores. A exposição
somente ao Mn resultou na ocorrência de altas concentrações de MT no intestino, fígado
e rim de Oncorhynchus mykiss (Filipovi & Raspor, 2003; Amiard et al., 2006; De
Boeck et al., 2010). No entanto, apesar da tentativa de proteção dos parâmetros
avaliados, os animais expostos ao Al+Mn apresentaram aumento da LPO no período de
recuperação, não sendo suficiente o período de 96 h para retornar aos níveis do controle.
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Alterações pelos metais nas concentrações de EROs, como das enzimas
antioxidantes, associadas à alterações metabólicas (Brodeur et al., 2001; Vieira et al.,
2013), podem afetar o sucesso do período reprodutivo de várias espécies (AlonsoAlvarez et al., 2004; Aras et al., 2009). Estudos comprovam que uma das causas do
estresse oxidativo na reprodução em machos e fêmeas é a alteração das concentrações
hormonais, como em fêmeas de Oreochromis niloticus expostas ao Al, que resultou na
alteração dos níveis de gonadotropinas, inibindo a resposta das células esteroidogênicas
(Correia et al., 2010), sugerindo prejuízos no processo reprodutivo.
A exposição ao Al+Mn nestes mesmos animais analisados neste trabalho, não
apresentaram alterações no nível de cortisol, sugerindo que não houve alteração na
demanda metabólica dos animais. No entanto, a produção dos hormônios que modulam
o eixo hipotálamo-hipófise-gônadas foi alterada, como no caso do hormônio
responsável pela reprodução em machos, a 11-ceto-testosterona, influenciando no
padrão de reprodução de A. altiparanae (Kida, 2014). Em resumo, os processos
endógenos e extrínsecos contribuem para a variação nos níveis de estresse oxidativo
vivenciada pelos indivíduos durante a reprodução (Aras et al., 2009). No entanto,
estudos que revelam os efeitos do estresse oxidativo na reprodução de teleósteos
machos ainda são escassos.
Concluímos que o Al e o Mn, isoladamente ou combinados, independente da
acidez na água são capazes de induzir o estresse oxidativo em machos de A. altiparanae
no período reprodutivo, principalmente aumentando a atividade das enzimas
antioxidantes e não antixodiantes das brânquias, além de causar lipoperoxidação no
fígado, mesmo que tardia, possivelmente alterando o sistema fisiológico. No entanto, 24
h em água limpa é um período suficiente para a recuperação dos efeitos da maioria das
enzimas. Estes dados sugerem que o ambiente impactado prejudica de alguma forma o
metabolismo e a fisiologia da reprodução desta espécie.
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6. Conclusões
 Os metais Al e Mn, de forma isolada, além do pH ácido, foram capazes de atuar
como estressores oxidativos, permitindo um ajuste do animal às novas condições
expostas;
 As brânquias possuem funções antioxidantes eficientes, diminuindo os efeitos no
fígado;
 A combinação dos metais Al e Mn se mostrou mais prejudicial, causando alterações
significativas nas enzimas antioxidantes e não oxidantes, que não impediram a
lipoperoxidação no fígado.
 Estas alterações enzimáticas podem influenciar no sucesso reprodutivo dos animais,
alterando o padrão reprodutivo de machos de A. altiparanae.

7. Considerações Finais Gerais
 As brânquias apresentaram um padrão diferenciado em relação a sua função. Apesar
do fígado ser o órgão detoxificador, as brânquias, mesmo com baixos valores de
atividade enzimática, apresentaram uma importante linha de defesa no estresse
oxidativo.
 Apesar do pH ácido não ter alterado efetivamente as atividades enzimáticas, esta
variável apresentou efeitos potenciais em relação as concentrações de hormônios
reprodutivos (Kida, 2014).
 Os metais, além de influenciarem no estresse oxidativo, também são responsáveis
por alterações no padrão reprodutivo dos animais. No caso dos animais expostos ao
Mn, não foram recrutadas defesas antioxidantes para minimizar os efeitos, em
contrapartida estes mesmos animais aumentaram a concentração do hormônio
testosterona no período agudo (Kida, 2014), sugerindo que a prioridade naquele
momento era finalizar o ciclo reprodutivo. No entanto, os metais Al e Mn
combinados não alteraram os níveis hormonais de testosterona, dessa forma, as
alterações enzimáticas foram muito mais presentes em relação aos metais isolados.

50

 Variações comportamentais também foram observadas ao longo do experimento.
Animais expostos ao Al apresentaram um padrão diferente em relação aos animais
do grupo controle, com natação lenta e diminuição dos movimentos operculares. Já
os animais expostos ao Mn, apresentavam um padrão de comportamento agressivo,
com natação rápida. Estudos envolvendo análise comportamental com estes animais
complementariam as análises efetuadas.
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