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RESUMO
A poluição marinha por petróleo e seus derivados é uma preocupação crescente
de caráter global. O litoral norte do estado de São Paulo é hoje caracterizado como a
região mais altamente impactada por esses contaminantes de toda a costa Sul e Sudeste
do país. Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs), como o fenantreno, são os
maiores componentes do petróleo cru, são potencialmente tóxicos à biota, podendo
atuar como desreguladores endócrinos e gerando risco para o processo reprodutivo dos
animais expostos. O presente trabalho buscou verificar efeitos do fenantreno como
desregulador endócrino na esteroidogênese gonadal de juvenis de Epinephelus
marginatus. Essa espécie se caracteriza pelo hermafroditismo protogínico, de modo que
os juvenis costumam apresentar altas concentrações plasmáticas de esteroides, o que
gera preocupação quanto os efeitos reprodutivos decorrentes de alterações no padrão de
produção de esteroides, especialmente em uma espécie que já vem sofrendo declínios
populacionais por conta da sobrepesca. A CL50 de fenantreno encontrada para juvenis de
E. marginatus foi 1,51 mg/L. Foi realizado um bioensaio subletal (96h) com quatro
grupos experimentais (n=10): grupo controle; duas concentrações distintas de
fenantreno (0,1 mg/L e 1 mg/L) e grupo exposto ao veículo de diluição (0,004% de
etanol). Foram dosadas as concentrações de 17β-estradiol (E2), testosterona (T) e 11cetotestosterona (11-KT) plasmáticos por ELISA. Gônadas, fígado e baço foram
processados para análise histológica. Foi conduzido bioensaio in vitro com incubação
de fragmentos gonadais sob ação de fenantreno (50µM) ou etanol. Os níveis dos
mesmos esteroides também foram dosados por ELISA no meio de incubação. A
exposição in vivo ao fenantreno resultou em aumento na área dos hepatócitos, bem
como no número de centro melanomacrofágicos e hemossiderose no baço. O etanol
induziu efeitos similares no baço. Os níveis de E2 e T não se alteraram no plasma ou no
meio de incubação in vitro. O fenantreno reduziu a concentração de 11-KT in vitro e in
vivo. No plasma, o etanol também causou esse decréscimo. Considerando a importância
do 11-KT no desenvolvimento dos ovários em teleósteos, o fenantreno parece causar
desregulação da esteroidogênese em juvenis de E. marginatus, possivelmente gerando
disfunções durante a inversão sexual.
Palavras-chave: HPA, esteroides gonadais, hermafroditismo protogínico, toxicidade
aguda.
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ABSTRACT
Marine pollution by crude oil and its residual products is a growing global
concern. The Northern coast of São Paulo state is characterized as the highly impacted
area by these contaminants through Brazil’s South and Southeast coast. Polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAH), such as phenanthrene, are the main crude oil
components and have a significant toxic potential to biota, acting as endocrine
disruptors and generating negative impacts to reproduction. This study aimed to
investigate the effects of phenanthrene as endocrine disruptor on gonadal
steroidogenesis in E. marginatus juveniles. As a hermaphrodite protogynous species, E.
marginatus juveniles maintain high levels of plasma steroids as substrates for sex
inversion, which causes concern about reproductive effects of disruptions in steroid
production patterns, especially in an overfished species. Phenanthrene LD50 to E.
marginatus exposed to phenanthrene was established in 1.51 mg/L. An in vivo sublethal
exposure (96 h) to phenanthrene was carried out with four experimental groups (n=10):
control group, two phenanthrene concentrations (0.1mg/L and 1 mg/L) and one group
exposed to the vehicle (ethanol 0,004%). Plasma levels of 17β-estradiol (E2),
testosterone (T) and 11-ketotestosterone (11-KT) were measured by ELISA. Gonads,
liver and spleen were processed for histological analysis. In an in vitro bioassay, gonad
fragments were incubated with phenanthrene (50µM) or ethanol. Steroid levels in the
culture media were also measured by ELISA. The in vivo exposure to phenanthrene
triggered an increase of the area of the hepatocytes, increased number of
melanomacrophagic centers and hemosiderosis in the spleen. Ethanol also induced
similar effects on spleen. E2 and T levels did not change neither in plasma nor in vitro
media. Phenanthrene sharply reduced 11-KT levels in vitro and in vivo. In plasma,
ethanol also decreased 11-KT levels. Considering the importance of 11-KT in fish
developing ovaries, phenanthrene seems to disrupt steroidogenesis in juvenile grouper,
possibly being able to cause dysfunctions during sex change.

Key-words: PAH, gonadal steroids, protogynous hermaphroditism, acute toxicity.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1.

Panorama atual da contaminação por Hidrocarbonetos Policíclicos

Aromáticos (HPAs)
Estima-se que cerca de 90% da produtividade marinha esteja intimamente
relacionada com a área costeira, principalmente nas regiões subtropical e tropical. Essas
são regiões de extrema importância para a conservação da biodiversidade constituindo
locais de reprodução e desenvolvimento da biota marinha (Zagatto & Bertoletti, 2008).
Apesar disso, tais áreas estuarinas e costeiras vêm sendo utilizadas como depósitos de
resíduos domésticos, agrícolas, industriais, dentre outros tipos de poluentes e, desde que
os organismos que compõem tal comunidade apresentam seus tecidos com altas
concentrações desses compostos químicos, eles têm sido amplamente utilizados no
monitoramento de contaminação do ambiente (Kennish, 1991; Pereira et al., 2012).
A poluição marinha causada por petróleo é uma preocupação mundial crescente
e sua entrada no ecossistema oceânico pode ocorrer através de inúmeras e variadas
fontes, como o lançamento de efluentes no mar, deságue de rios contaminados,
liberação de resíduos das refinarias, além dos derramamentos acidentais durante a
exploração e transporte do petróleo e seus derivados ou como consequência de
infortúnios náuticos como encalhes e vazamentos (Evans & Rice, 1974; Law, 1981).
Estima-se que 2,95 milhões de toneladas de petróleo sejam depositados no ambiente
marinho anualmente por atividades antrópicas e que cerca de 49,8% desse total seja
liberado durante o transporte (Doerffer, 2013).
Os dez maiores registros de derramamentos acidentais com navios petroleiros
(entre 1967 e 2012) liberaram individualmente mais de 100.000 toneladas de petróleo
no ambiente marinho em diversas áreas oceânicas (Figura 1) e o maior deles ocorreu
com a embarcação Atlantic Express 1979 quando 287.000 toneladas foram liberadas na
região de Tobago. Acidentes não relacionados a navios (principalmente em plataformas
de extração) são menos frequentes, mas geralmente muito mais graves, como o ocorrido
no Golfo do México em 2010 quando cerca de 700.000 toneladas de petróleo vazaram
para o ambiente marinho (ITOPF). Muitos desses acidentes não são devidamente
investigados ou divulgados por ocorrerem em regiões distantes do litoral, não
apresentando efeitos diretos sobre os sistemas costeiros que impactam as pessoas que
usufruem desses recursos, todavia isso não isenta a biota marinha das consequências
dessa contaminação, tampouco as comunidades costeiras que, devido à dinâmica intensa
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das correntes oceânicas pode ser seriamente afetada ainda que essa contaminação não
seja visível (Farrington, 2013; Lohmann et al., 2013)

Figura 1: Mapa dos dez maiores derramamentos acidentais (ranqueados em ordem decrescente)
por navios petroleiros registrados entre 1967 e 2012. Modificado de International Tanker
Owners Pollution Federation Limited (ITOPF).

No Brasil, há algumas décadas, a região da Baixada Santista no Estado de São
Paulo passou por um extenso processo de expansão urbana envolvendo a implantação
de polos industriais, marinas, portos e terminais de extração de petróleo. Nos últimos
anos, o litoral norte do Estado vem passando por uma transição similar, ainda que cerca
de 60% dessa região (municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela)
sejam áreas protegidas legalmente (Pereira et al., 2012).
O Canal de São Sebastião (CSS) (Figura 2) apresenta 25 km de extensão,
profundidades que variam de 20 a 40m e pode ser considerado um excelente porto
natural, já que a região de maior profundidade acompanha a extensão da Ilhabela e essa
se apresenta como uma barreira ao canal (Weber & Bícego, 1991; Cunha, 2003). Assim,
estrategicamente, o canal abriga o Porto Estadual de São Sebastião (o segundo mais
importante porto comercial do Estado) e o Terminal Almirante Barroso (TEBAR),
maior unidade operacional da Transpetro, responsável pelo recebimento de petróleo
nacional e internacional e por sua transferência para as refinarias do Estado de São
Paulo. As refinarias Recap (Capuava) e RPBC (Presidente Bernardes) são abastecidas
pelo oleoduto Santos-São Sebastião (Osbat), enquanto que o oleoduto São SebastiãoGuararema (Osvat) abastece as refinarias Replan (Paulínia) e Revap (Vale do Paraíba),
além de ser responsável pelo transporte do petróleo e seus derivados no terminal
(Cunha, 2003; TRANSPETRO). Dessa forma, diversas atividades responsáveis, não
2

somente pelo lançamento de resíduos, mas também por episódios de derramamentos
acidentais de petróleo tem sido intensamente desenvolvidas no CSS (Weber & Bícego,
1991; Pereira et al., 2012).

Figura 2: Canal de São Sebastião (CSS), SP, costa Sudeste do Brasil (Modificado de: www.usp.br/cbm)

Segundo Tommasi (1994), o litoral norte de São Paulo representa a região mais
impactada pelos derramamentos de petróleo de todo o Sudeste e Sul do país. A primeira
ocorrência grave foi registrada no ano de 1974 com o navio Takimyia Maru, o qual
lançou mais de 6.000 toneladas de óleo no CSS e desde então uma espantosa quantidade
de emergências químicas relacionadas ao petróleo e seus derivados (cerca de 270
ocorrências até o ano de 2004) foram registradas (CETESB, 1994; Poffo, 2000).
O petróleo cru é constituído principalmente por hidrocarbonetos (98% da
composição total) combinados com uma variedade de compostos de oxigênio,
nitrogênio e enxofre, além de alguns metais traço (Evans & Rice, 1974; Zagatto &
Bertoletti, 2008). Os hidrocarbonetos podem ser classificados em três diferentes
categorias: parafínico, naftalênico e aromático. Esses últimos apresentam cadeias
circulares insaturadas e duplas ligações carbono-carbono, sendo que aqueles formados
por dois ou três anéis aromáticos estão, geralmente, associados a atividades
petrogênicas enquanto que aqueles com maior número de anéis são comumente
resultantes de processos de combustão, mas todos parecem ser intimamente
relacionados à atividade antrópica (Lourenço et al., 2013).
3

Essa estrutura hidrofóbica/lipofílica dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
(HPAs) é responsável pelo alto nível de toxicidade que apresentam, devido a facilidade
de absorção de tais substâncias pela biota, mesmo em baixas concentrações (Evans &
Rice, 1974; Camus et al., 2002), especialmente para os organismos aquáticos, já que
essa natureza lipofílica garante uma maior persistência no meio aquoso e uma tendência
a se bioacumular no tecido adiposo e afetar a fisiologia dos organismos (Meador et al.,
1995; Veintemilla, 2006; Zagatto & Bertoletti, 2008). No entanto, o Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA) só estabelece teores máximos para certos HPAs
(benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno e benzo(b)fluoranteno) para
águas salinas onde haja pesca ou cultivo de organismos para consumo (Classe 1), de
forma que não há nenhuma legislação brasileira que determine concentrações críticas de
outros tipos de HPAs que podem ser igualmente nocivos, tampouco que atente para a
qualidade da água a nível de conservação da biota (CONAMA 357/2005; Machado et
al., 2014).

1.2.

Desreguladores Endócrinos

O controle do processo reprodutivo depende da coordenação dos processos
fisiológicos com os estímulos ambientais que modulam o eixo hipotálamo-hipófisegônadas (H-H-G). Esse eixo (Figura 3) é modulado a partir do estímulo do hipotálamo,
responsável pela integração dos sinais de agentes exógenos (temperatura, fotoperíodo,
características físico-químicas da água) com aqueles produzidos endogenamente através
da ação de hormônios e neurotransmissores (melatonina, dopamina, ácido gammaaminobutírico (GABA), norepinefrina, neuropeptídeo Y (NPY), serotonina e
kisspeptina), de maneira a coordenar as respostas comportamentais e reprodutivas. O
hipotálamo é a principal região de síntese do hormônio liberador de gonadotropinas,
GnRH, responsável por estimular a síntese e liberação das gonadrotopinas FSH
(hormônio folículo-estimulante) e LH (hormônio luteinizante) pela hipófise (Rocha &
Rocha, 2006; Zohar et al., 2010).
As gonadotropinas por sua vez estimulam a produção dos esteroides gonadais. O
FSH atua nos primeiros estágios da maturação gonadal e é responsável tanto pela
conversão de colesterol em testosterona, quanto pela produção de 17β - estradiol (E2)
através da aromatização da testosterona (enzima aromatase). Em fêmeas, além da
produção de E2, o FSH promove a incorporação de vitelogenina nos oócitos, enquanto
que nos machos estimula a proliferação das células de Sertoli e promovem a
4

manutenção da espermatogênese. Já o LH atua na fase final da maturação e estimula
principalmente a síntese e secreção de 17α20β-dihydroxy-4-pregnen-3-one (17α,20βDHP) e 11-cetotestosterona (11-KT) promovendo a ovulação e espermiação (Carreau et
al., 2002; Rocha & Rocha, 2006; Banerjee & Khan, 2008; Levavi-Sivan et al., 2010).
Os esteroides gonadais também tem papel fundamental na modulação do hipotálamo e
da hipófise a partir de feedbacks positivos ou negativos, dependendo do estágio
reprodutivo, na síntese e liberação de GnRH, LH e FSH (Levavi-Sivan et al., 2006).

Figura 3: Esquema das relações entre hipotálamo, hipófise e gônadas na síntese e liberação de
esteroides em fêmeas de teleósteos. Principais vias de síntese de esteroides e vitelogenina. (*)
Maturação dos ovários; (**) Maturação final e desova. P450arom: Citocromo P450 aromatase;
20βHSD: 20 – hidroesteroide desidrogenase (Modificado de Medrado, 2015; Adaptado de
Melamed & Sherwood, 2005; Zohar et al., 2010)
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Muitos contaminantes como metais pesados, agrotóxicos e HPAs podem atuar
em diversos pontos do eixo H-H-G, interferindo diretamente sobre o sistema endócrino.
Essas substâncias são denominadas Desreguladores Endócrinos (DE) ou “Endocrine
Disrupting Chemicals” (EDC) e podem alterar processos desde a síntese e degradação
hormonal, bem como a sua liberação e metabolismo, podem mimetizar hormônios
endógenos ou bloquear receptores hormonais, induzindo ou inibindo respostas
fisiológicas e, dessa forma, impactar seriamente a reprodução (Tyler et al., 1998;
Nicolas, 1999; Matthiessen & Johnson, 2007; Senthilkumaran, 2015; Maqbool et al.,
2016).
Devido à complexidade do eixo H-H-G, compreender os mecanismos que levam
um contaminante a causar determinada desregulação endócrina é tão desejável quanto
laborioso, já que as possibilidades de atuação sobre os níveis hierarquicamente
organizados do sistema endócrino envolvem inúmeras vias de sinalização. Por exemplo,
alterações na concentração plasmática de esteroides podem estar relacionadas com
inibição da liberação de GnRH hipotalâmico, decréscimo na síntese de gonadotropinas,
aumento do catabolismo hepático ou diminuição da atividade de enzimas
esteroidogênicas, dentre outras possibilidades (Monteiro et al., 2000a). Portanto, avaliar
os efeitos de um DE em diversos níveis do sistema endócrino, pode oferecer uma
melhor compreensão dos mecanismos fisiológicos envolvidos, de forma que
experimentos in vitro têm sido amplamente utilizados para elucidação da toxicidade dos
contaminantes sobre pontos específicos do eixo H-H-G (Monteiro et al., 2000a,b; Aizen
et al., 2012; Cabas et al., 2012.)
1.3.

Histopatologia

Desde que órgãos e tecidos respondem de maneiras variadas a estímulos
fisiológicos ou patológicos, alterações morfológicas podem oferecer pistas dos impactos
causados pela exposição de um organismo a determinado contaminante, de forma que as
lesões histopatológicas são amplamente utilizadas como biomarcadores em peixes
(Takashima & Hibiya, 1995; Van der Oost et al., 2003).
O fígado dos peixes é um órgão relativamente grande, geralmente localizado do
lado esquerdo da cavidade abdominal e tem como principais funções o estoque de
glicogênio e outros nutrientes, o metabolismo de ácidos graxos e a biossíntese de
enzimas e lipoproteínas. Também é responsável pela desintoxicação e biotransformação
de substâncias tóxicas, já que apresenta diversas enzimas de metabolismo de
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contaminantes, como as do citocromo P450, o que o torna susceptível a acumulação de
tais compostos e pode ser sobrecarregado, refletindo em diversos tipos de lesão hepática
(Takashima & Hibiya, 1995). As células hepáticas apresentam formato poligonal, um
núcleo central e um nucléolo proeminente, podendo conter vacúolos de lipídeos e
glicogênio em seu citoplasma. Os hepatócitos costumam se organizar em filamentos e
em várias espécies de teleósteos o tecido pancreático encontra-se intercalado com o
parênquima hepático no que se denomina hepatopâncreas. Uma grande variedade de
lesões hepáticas pode estar relacionada com a exposição do organismo a contaminantes,
como vacuolização, degeneração por acúmulo de gordura, apoptose, colestase, atrofia
celular, degeneração do núcleo (núcleo picnótico), cirrose, hepatite, necrose, tumores,
neoplasias, entre outros (Hibiya et al., 1982; Wolf & Wolfe, 2005; Hodgson & Levi,
2010).
O baço funciona como um órgão hematopoiético acessório, sendo o principal
órgão imunológico em peixes, grupo no qual suas polpas vermelha e branca são
encontradas entremeadas e não separadas em camadas como em vertebrados superiores.
Costuma apresentar coloração vermelha escura e geralmente encontra-se aderido a
parede intestinal, sendo composto principalmente por tecido conectivo, uma rede de
capilares e células como eritrócitos, eritoblastos, linfócitos, monócitos e macrófagos.
Tem como funções degradação celular, filtragem do sangue, além de ser local de
reserva de eritrócitos e está envolvido em todas as inflamações sistêmicas e distúrbios
metabólicos (Hibiya et al., 1982; Takashima & Hibiya, 1995). No baço são tipicamente
encontrados os centro melanomacrofágicos (CMMs), que consistem em agrupamentos
de macrófagos pigmentados (melanina, lipofucsina e hemosiderina resultante da
degradação de eritrócitos), o que os torna bastante conspícuos. Apresentam função de
fagocitose, de maneira que isolam substâncias que devem ser armazenadas ou
desintoxicadas, e dessa forma costumam ter sua quantidade e distribuição alteradas
quando ocorre a exposição do organismo a diversas classes de químicos (Wolke, 1992;
Agius & Roberts, 2003).
Nas gônadas, os contaminantes podem agir diretamente sobre o tecido, mas
atuam principalmente de maneira indireta devido às consequências das desregulações
endócrinas no eixo H-H-G. Alterações na síntese, metabolismo ou interação com
receptores de GnRH, das gonadotropinas ou dos próprios esteroides sexuais podem
levar a mudanças no tamanho e massa gonadal, bem como fase do desenvolvimento das
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células germinativas, podendo comprometer severamente a fertilidade e fecundidade
dos animais (Denslow & Sepúlveda, 2007; Sun et al., 2011; Geraudie et al., 2014).

1.4.

Os efeitos dos HPAs sobre a biota

Pesquisas anteriores já demonstraram os efeitos da exposição de peixes aos
HPAs:

imunotoxicidade,

efeitos

comportamentais,

citotóxicos,

genotóxicos,

carcinogênicos, histopatológicos, morfológicos, distúrbios no equilíbrio iônico,
consequências mutagênicas, alterações fisiológicas e de estresse oxidativo, assim como
redução da sobrevivência (Thomas & Rice, 1987; Hose et al., 1996; Kocan et al., 1996;
Ducan, 1998; Carls et al., 1999; Heintz et al., 1999; Incardona et al., 2004; Matsuo et
al., 2006; Kennedy & Farrell, 2005; Simonato et al., 2008; Salvo et al., 2016). Além
disso, diversos HPAs podem interferir no sistema endócrino de peixes e gerar alterações
na reprodução dos organismos contaminados (Nicolas, 1999; Monteiro et al., 2000a,b;
Pacheco & Santos, 2001; Kennedy & Smyth, 2015).
Particularmente, os HPAs têm o seu processo de desintoxicação relacionado com
algumas das enzimas do complexo P450, como a CYP1A, que também está
intimamente relacionada com as vias de biossíntese de alguns esteroides. Além disso,
parte da regulação do citocromo P450 é realizada por esteroides, principalmente pelo
cortisol (rins) e estradiol (gônadas), de maneira que a exposição a esses hidrocarbonetos
pode induzir ou interferir na atividade de enzimas dependentes do sistema da citocromo
P450 resultando em desequilíbrios na cinética dos esteroides (Stegeman & Lech, 1991;
Nicolas, 1999; Martin-Skilton et al., 2006; Kennedy & Smyth, 2015). Contudo, já
foram relatados efeitos estrogênicos de HPAs não relacionadas com o sistema P450, de
forma que a disrupção endócrina se deu em pontos diversos do eixo H-H-G (Monteiro
et al., 2000a,b; Kennedy & Smyth, 2015).

1.5.

O fenantreno no ambiente e seus impactos sobre a fisiologia dos

organismos
O fenantreno é o hidrocarboneto com maior concentração no petróleo cru e em
alguns outros derivados de petróleo e está entre os 129 poluentes prioritários da USEPA
(do inglês United States Environmental Protection Agency) (U.S. EPA) devido a sua
distribuição e toxicidade (Karami et al., 2016). Lohmann et al. (2013) descreveram
perfis das concentrações de HPAs encontrados a 50 metros de profundidade ao longo do
Oceano Atlântico e verificaram que o fenantreno, o benzo(g,h,i)fluoranteno e trifenileno
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estavam presentes em quase todas as amostras analisadas e o fenantreno apresentou as
maiores concentrações (em média 170 pg/L), alcançando até 1400 pg/L na costa Norte
Americana.
Dentre os HPAs mais abundantes no CSS encontram-se pireno, naftleno,
antraceno e o fenantreno sendo esse último correspondente a 98% da composição do
óleo cru descarregado nos oleodutos do porto petrolífero local (Gabardo et al., 2003;
Carvalho et al., 2008; da Silva & Bícego, 2010; Salvo et al., 2016). O pireno parece ser
uma substância majoritariamente proveniente de fontes biogênicas, de maneira que sua
alta concentração não seria atribuída às atividades petrolíferas (da Silva & Bícego,
2010). Apesar da relação estabelecida entre a toxicidade dos hidrocarbonetos e o
número de anéis aromáticos que apresentam (Black et al., 1983), HPAs de baixo peso
molecular, como os naftalenos, já foram demonstrados como tóxicos e perigosos à biota
(Mckee et al., 1983; Santos et al., 2011) de maneira que é de grande importância que
compostos de maior peso molecular e ampla distribuição pelos sistemas aquáticos,
como o antraceno e o fenantreno, tenham seus efeitos avaliados (Veintemilla, 2006),
ainda que sua toxicidade seja considerada inferior a de outros HPAs como o
benzo(a)pireno (Black et al., 1983).
Sabe-se que a exposição ao fenantreno é capaz de causar morte celular em
moluscos, até mesmo quando em baixas concentrações, além de gerar estresse oxidativo
pela lipoperoxidação e reduzir a função imune nesses organismos (Hannam et al., 2010;
Dailianis et al., 2014). Em peixes, efeitos sobre o crescimento e danos ao DNA foram
descritos em duas espécies de linguados, Paralichthys olivaceus e Poecilia vivipara
(Jee et al., 2004; Machado et al., 2014). Além disso, esse composto pode afetar o
comportamento do dourado, Salminus brasiliensis, devido à alteração na acuidade
visual gerando dificuldade na captura de presas durante a fase larval (Carvalho et al.,
2008).
Veintemilla (2006) verificou maior acúmulo de fenantreno no fígado e na bile de
tambaquis, Colossoma macropomum, expostos a esse contaminante. Também foi
observado comprometimento das brânquias e diminuição significativa em ganho de
peso, taxa de crescimento, eficiência alimentar e conteúdo de hemoglobina, ao passo em
que os valores de glicose, lactato e metahemoglobina foram superiores nesses
indivíduos. Karami et al. (2016) verificaram aumentos significativos em lesões
histopatológicas no fígado e nas brânquias de bagres africanos, Clarias gariepinus,
diploides e triploides expostos ao fenantreno por 96 horas.
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Efeitos sobre a reprodução também já foram verificados em solha-das-pedras,
Platichthys flesus, bacalhau-polar, Boreogadus saida, carpa-comum, Cyprinus carpio,
dentre outras espécies de peixes. No entanto, vários tipos de alterações foram
observados sem possibilidade de estabelecimento de um padrão consistente (Nicolas,
1999; Monteiro et al., 2000b; Han et al., 2010; Geraudie et al., 2014).

1.6.

Juvenis hermafroditas sequenciais

O hermafroditismo sequencial parece ser um padrão sexual bem sucedido em
teleósteos, especialmente em espécies marinhas distribuídas em zonas tropicais
(Reinboth, 1998; Pavlov et al., 2009). São dois os tipos de hermafroditismo sequencial:
protandria e protoginia, sendo a segunda mais difundida entre teleósteos. As espécies
protândricas primeiramente maturam sexualmente como machos e mais tardiamente os
indivíduos sofrem inversão sexual tornando-se fêmeas. Na protoginia, de maneira
inversa, os animais tem sua primeira maturação sexual como fêmea, e em um
determinado momento, geralmente em resposta a alterações sócio demográficas dos
haréns, o tecido ovariano é reduzido, enquanto que há proliferação do tecido testicular
(Pavlov et al., 2009).
Sabe-se que o eixo H-H-G também tem função fundamental sobre o controle do
sexo fenotípico em teleósteos que apresentam hermafroditismo sequencial, de forma
que a inversão sexual ocorre principalmente devido a uma mudança no padrão de
produção de esteroides. Em animais protogínicos, há uma diminuição na concentração
de E2, ao passo que a concentração de 11-KT eleva-se, promovendo a masculinização
(Bhandari et al., 2003; Garcia et al., 2013).
Em diversos aspectos a 11-KT tem sido considerada o principal andrógeno em
teleósteos e ainda que em algumas espécies os níveis basais de T em fêmeas sejam
maiores do que os de 11-KT (Slater et al., 1994; Lokman et al., 2002), diversos estudos
têm demonstrado a importância desse andrógeno no processo de maturação reprodutiva
das fêmeas. Lokman et al. (1998) observaram altos níveis de 11-KT em enguiaaustraliana, Anguilla australis migratórias na época de maturação reprodutiva,
sugerindo um possível papel deste andrógeno na preparação desses animais para a
reprodução. Ensaios in vivo e in vitro com essa espécie demonstraram que a 11-KT
promove o desenvolvimento de caracteres morfológicos relacionados à maturação
sexual, bem como aumento na massa das gônadas, no diâmetro dos oócitos e de seus
núcleos, e na abundancia das gotas de lipídio, além de ser verificado um aumento
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significativo no mRNA da enzima lipoproteína lipase (LPL) e a indução de efeitos da
sinalização de FSH tanto na hipófise quanto nos ovários (Rohr et al., 2001; Lokman et
al., 2007; Divers et al., 2010; Setiawan et al., 2012).
De maneira similar, Endo et al. (2011) verificaram um aumento significativo no
diâmetro de oócitos da enguia-japonesa, Anguilla japonica expostos a 11-KT enquanto
que nenhum efeito foi observado na presença de E2. No bacalhau-do-Atlântico, Gadus
morhua, análises histológicas demonstraram crescimento e desenvolvimento de oócitos
pré-vitelogênicos expostos a T e, de maneira mais pronunciada, a 11-KT. Foi verificada
ainda uma relação entre a dose do esteroide e modulação da expressão do mRNA de
genes responsáveis pela esteroidogênese e crescimento celular nesta espécie (Kortner et
al., 2009).
Apesar de animais gonocóricos apresentarem baixas concentrações de esteroides
gonadais enquanto juvenis, valores significativos desses hormônios já foram relatados
em espécies hermafroditas protogínicas durante essa fase (Borg, 1994; Heppell, 2005;
Rodrigues-Filho, 2010), ainda que os motivos desse padrão não sejam completamente
elucidados. Heppell (2005) verificou ciclos sazonais bem definidos de testosterona e 11KT em juvenis de badejo-de-areia, Mycteroperca microlepis, que são possivelmente
relacionados aos efeitos inibitórios sobre a masculinização dos indivíduos na fase
anterior à maturação sexual. Além disso, a elevada concentração de andrógenos
observados em fêmeas jovens poderia ser atribuída à necessidade desse indivíduo
apresentar uma estrutura bioquímica engatilhada para uma resposta rápida a uma
mudança na composição demográfica que demande a inversão sexual.

1.7.

A espécie Epinephelus marginatus em um ambiente em degradação

A espécie estudada no presente trabalho, Epinephelus marginatus, é um
teleósteo marinho da família Serranidae, que pode chegar a 1,5 m de comprimento e 60
kg de massa corpórea, o que justifica o seu alto valor comercial (Heemstra & Randall,
1993). Assim como outros membros da subfamília Epinephelinae, apresentam
fecundação cruzada e hermafroditismo protogínico, estratégia reprodutiva na qual todos
os indivíduos maturam sexualmente como fêmeas e mais tardiamente passam pelo
processo de inversão sexual, tornando-se machos (Figueiredo & Menezes, 1980). É uma
espécie amplamente distribuída, sendo encontrada na costa da América do Sul desde o
litoral Nordeste do Brasil até o Sudeste argentino, em todo o Mediterrâneo, Atlântico
Leste e parte do Índico Oeste e é possivelmente o predador bentopelágico mais comum
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desde a superfície até 100m de profundidade (Heemstra & Randall, 1993; Barreiros,
1998; Harmelin & Harmelin-Vivien, 1999). Além disso, essa é uma espécie associada a
fundos rochosos com preferência por locais que apresentam tocas naturais. Da mesma
forma que diversas outras espécies que ocupam esse habitat, a profundidade em que os
indivíduos se dispõem varia de acordo com a idade, de maneira que os peixes se
limitam à região infralitoral quando juvenis e mais tardiamente se espalham por todo o
perfil rochoso (Harmelin & Harmelin-Vivien, 1999). Desta forma, garoupas juvenis são
mais facilmente expostas a ações antrópicas e podem ser ameaçadas por quaisquer ações
que impactem o habitat marinho-costeiro (Sluka et al., 1994).
Devido a esse grande valor comercial e ampla utilização na culinária, a garoupa
verdadeira vem sofrendo uma grande pressão de sobrepesca que, combinada às suas
características de inversão sexual tardia e agregação durante o período reprodutivo,
colocou a espécie na lista de espécies ameaçadas da IUCN (The World Conservation
Union) (Cornish & Harmelin-Vivien, 2004; Rodrigues-Filho et al., 2009).
Diante do exposto, a hipótese do presente trabalho é que o fenantreno atua como
desregulador endócrino sobre os esteroides gonadais de juvenis de E. marginatus.

2.

OBJETIVOS

2.1.

Objetivo Geral

O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos do fenantreno sobre a fisiologia
reprodutiva de juvenis da garoupa-verdadeira Epinephelus marginatus e verificar sua
possível atuação como desregulador endócrino, alterando a esteroidogênese gonadal.

2.2.

Objetivos Específicos
a)

Estabelecer o valor da Concentração Média Letal (CL50) de

fenantreno em 96 horas para juvenis de Epinephelus marginatus.

b)

Verificar se o fenantreno altera as concentrações dos hormônios

11-cetotestosterona, testosterona e 17β - estradiol no plasma dos animais
expostos in vivo ou no meio de incubação de gônadas in vitro na presença de
fenantreno.

c)

Verificar alterações histológicas no fígado, baço e gônadas de

indivíduos expostos ao fenantreno.
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3.

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1.

Animais

Exemplares jovens de E. marginatus foram coletados por pescadores da Ilha do
Montão do Trigo (23º51’50’’S e 45º46’55’’O) no município de São Sebastião, SP
(Figura 4), entre outubro de 2013 e maio de 2015. Os peixes foram, então, levados ao
Centro de Biologia Marinha da USP (CEBIMar/USP) localizado na praia do Cabelo
Gordo, São Sebastião, SP (Figura 4) e ao chegar foram submetidos a um banho de água
doce com finalidade de eliminação de possíveis parasitas (Silva et al., 2014). Após este
procedimento todos os animais foram mantidos em tanques de estocagem de 2000 L
com água salgada filtrada até o início dos experimentos (mínimo de sete dias) (Figura
5). Durante esse período, foram alimentados três vezes por semana com sardinha
(Sardinella brasiliensis) picada sem a cabeça.

Figura 4: Imagem aérea digital da costa do município de São Sebastião, SP. (Fonte: Google
Earth)
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Figura 5: Tanques de estocagem dos indivíduos

3.2.

Canal de São Sebastião: Análise de água e sedimentos

A fim de avaliar as condições ambientais de exposição ao fenantreno da região
do Canal de São Sebastião e confirmar a possibilidade de utilização da água captada
pelo CEBIMar/USP neste estudo, foram realizadas coletas de água e sedimento de três
pontos ao longo do canal: Ponto 1: Porto de São Sebastião (23°48'46.62"S e
45°23'53.22"O) a 5 metros de profundidade; Ponto 2: Farol do Moleque (23°49'37.98"S
e 45°24'55.56"O) a 11,7 metros e Ponto 3: Estação meteorológica do CEBIMar
(23°49'48.18"S e 45°25'22.68"O) a 9,7 metros (Figura 6). Estas amostras foram
analisadas com relação à concentração de fenantreno, pela empresa de serviços
analíticos Görtler Laboratório do Brasil LTDA por cromatografia gasosa/espectrometria
de massa (das siglas em inglês GCMS) segundo USEPA-8270D, sendo o protocolo
USEPA-3510C para amostras de água e USEPA-3550C para amostras de solo.
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Figura 6: Imagem aérea digital indicando os pontos de coleta de água e sedimentos no canal
(Fonte: Google Earth).

3.3.

Fenantreno

O fenantreno (Figura 7), HPA utilizado no presente trabalho, foi adquirido da
Sigma-Aldrich (Phenanthrene 98%; P11409) com pureza maior ou igual a 97,5%, peso
molecular de 178,23 g/mol e coeficiente de partição n-octanol/água de 4,57 (log Pow).
Toda a manipulação da substância ocorreu em respeitos às normas de segurança e
toxicidade (Anexo I).

Figura 7: Estrutura química do fenantreno

3.3.1. Meia vida do fenantreno
Com o objetivo de compreender as características do fenantreno na água salgada
foi estabelecido um experimento prévio para determinar o tempo de meia vida (tempo
no qual a concentração diminui 50% da concentração inicial) do fenantreno. Com estas
informações foi determinado o tempo de reposição do contaminante nos experimentos
de exposição.
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Para tal, 250 mg de fenantreno foram dissolvidos em 10 mL de etanol absoluto e
em seguida diluídos em 40 mL de água salgada, resultando em uma solução estoque da
qual 24 mL foram adicionados a um aquário de 120000 mL (concentração nominal de 1
mg/L) com temperatura controlada com termostato a 22ºC (Figura 8). Após
homogeneização, foram então coletadas duas amostras de água nos momentos: 0h
(cerca de 3 minutos após a adição do contaminante), 12h, 24h, 36h e 48h, visto que o
período de dois dias foi o tempo decaimento do fenantreno verificado por Veintemilla
(2006) em água doce.
Todas as amostras foram enviadas para a empresa de serviços analíticos Görtler
Laboratório do Brasil LTDA e foram avaliadas por GCMS segundo USEPA-8270D
(protocolo USEPA-3510C). Finalmente, foi feito o cálculo de meia vida do fenantreno
em água salgada utilizando o software Microsoft Excel 2010.

Figura 8: Experimento de decaimento do fenantreno na água salgada, em aquário de vidro (120
L).

3.4.

Determinação da Concentração Média Letal: CL50

Para determinar quais as concentrações não letais de fenantreno poderiam ser
empregadas em experimentos que avaliassem os efeitos subletais desse contaminante,
foi realizado um bioensaio de exposição (96h) a fim de estabelecer a Concentração
Média Letal (CL50) do fenantreno para juvenis da garoupa verdadeira (E. marginatus).
A CL50 consiste na concentração de um determinado xenobiótico capaz de levar a óbito
50% dos organismos expostos por um curto período de tempo (24h, 48h, 72h ou 96h),
fornecendo rapidamente informações sobre a toxicidade de tal substância (Zagatto &
Bertoletti, 2008).
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A determinação da CL50 foi realizada com base em seis grupos de cinco peixes
cada: 1) um grupo controle; 2) um grupo veículo (0,004% etanol absoluto, concentração
utilizada nos grupos expostos ao fenantreno); 3) um grupo exposto à concentração
nominal baixa do fenantreno (0,47 mg/L); 4) um grupo com uma concentração nominal
média (0,94 mg/L) de fenantreno; 5) um grupo com animais expostos a uma
concentração nominal alta (1,88 mg/L) de fenantreno e finalmente 6) um grupo exposto
a uma concentração nominal muito alta (3,76 mg/L). Estes valores foram estabelecidos
a partir dos dados de Veintemilla (2006) que estabeleceu em 0,94 mg/L o CL50 para
tambaqui, C. macropomum. Para calcular o valor da CL50 foi utilizado o método de
PROBIT (probability unit) (Finney, 1971). Os indivíduos foram pesados, a massa
corpórea média foi de 229,8 ± 43,22 g e sua distribuição nos aquários estabeleceu uma
densidade de 9,57 g/L (Figura 9).
Três dias antes do início do experimento, os animais (n=5/aquário) foram
transferidos para aquários com tampas de 120 L de água do mar filtrada e durante esse
período foram alimentados diariamente no mesmo horário com dois pedaços de
sardinha limpos (sem cabeça, escamas, cauda e vísceras) por peixe. A temperatura
média da água foi de 22 ± 2ºC mantida com termostatos a 22ºC e sala climatizada a
23ºC. Foi adotado fotoperíodo correspondente ao natural da data em questão (12:12) e a
concentração média de oxigênio dissolvido foi de 6,5 ± 1 mg/L mantida com dois
compressores de ar (160 L/hora). Com a finalidade de diminuir o estresse dos animais
foi mantida uma cobertura plástica preta (150 µm espessura) (Figura 10). O manejo dos
aquários foi realizado em sistema semiestático com troca de 75% do volume de água a
cada 24 horas a fim de manter as condições constantes no meio e sem acúmulo
excessivo de detritos e excretas.

Figura 9: Epinephelus marginatus. Biometria de animais utilizados no experimento de exposição
aguda subletal.
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Finalizado o período de 72h, os animais foram expostos aos seis grupos
experimentais definidos anteriormente. Após o manejo diário, a água dos aquários foi
reposta de maneira à reestabelecer a concentração proposta. Tal rotina se manteve
durante 96h, nas quais a alimentação foi interrompida. Após esse período, os animais do
grupo controle foram alocados em tanques de 2000 L para utilização em experimentos
futuros e os animais que sobreviveram à exposição ao fenantreno foram mantidos
isolados para depuração do contaminante (Sun et al., 2006).
Durante os quatro meses que sucederam esse bioensaio, todos os animais em
recuperação vieram a óbito e foram incinerados juntamente com os indivíduos que não
sobreviveram ao experimento.

Figura 10: Disposição dos aquários durante o bioensaio de exposição aguda letal.

3.5.

Experimento in vivo: Bioensaio de exposição aguda subletal

Para avaliar os efeitos subletais da exposição ao fenantreno foi realizado um
bioensaio de exposição aguda de 96h que consistiu de quatro grupos experimentais com
cinco animais em duplicata (N=10), sendo os valores das concentrações utilizadas,
calculados a partir dos resultados obtidos no ensaio CL50: 1) Grupo Controle; 2) Grupo
Veículo: animais expostos ao veículo de diluição (0,004% de etanol); 3) Grupo
Concentração Baixa: 0,1 mg/L e 4) Grupo Concentração Alta: exposto a 1 mg/L de
fenantreno.
Os indivíduos apresentaram massa corpórea média de 252,6 ± 48,14 g e foram
distribuídos de maneira a estabelecer uma densidade de aproximadamente 10,5 g/L. De
forma similar ao bioensaio de CL50, os animais foram transferidos para aquários de 120
L de água salgada filtrada, passaram por um período de 72 horas com alimentação
diária, nas mesmas condições de temperatura, fotoperíodo e oxigenação. O manejo dos
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aquários foi feito em sistema semiestático de 75% de renovação do volume a cada 24
horas (estabelecido de acordo com o tempo de meia vida do fenantreno). Após estas 72
horas, foi iniciada a exposição dos animais a partir da solução estoque, de maneira
similar ao bioensaio de CL50, e diariamente, após a troca de água, suas concentrações
eram reestabelecidas. Os dados de pH (Kit de teste de pH Red Sea®), oxigênio
dissolvido e temperatura (sensor YSI 85-10 FT) foram monitorados durante o período
inicial de 72 horas e após o início do experimento, nos aquários do grupo controle.
Ao final do período de exposição, os peixes foram criodessensibilizados em
água salgada com gelo, foi realizada a biometria e com o auxílio de seringas (5 mL) e
agulhas (22 G) heparinizadas (Heparina Sódica Liquemine-5000 UI/Roche®), o sangue
de cada indivíduo foi coletado pela vasculatura caudal (cerca de 2 mL) (Figura 11) e
disposto em eppendorfs previamente heparinizados. As amostras de sangue foram
centrifugadas por seis minutos a uma velocidade de 587 x g, resultando na separação do
plasma (sobrenadante) que foi transferido para criotubos heparinizados e essas alíquotas
foram congeladas em freezer -80ºC.
Posteriormente à coleta de sangue, os animais foram eutanaziados com uma
secção da medula na altura do opérculo e as gônadas e o fígado foram pesados para o
cálculo dos índices gonadossomático (IGS=[massa gonadal/massa corpórea do animal X
100]) e hepatossomático (IHS=[massa hepática/massa corpórea do animal X 100]),
respectivamente (Figura 12). Fragmentos das gônadas foram fixados em Bouin acético,
e fragmentos do fígado e baço foram fixados em formaldeído tamponado a 10%. Todos
os indivíduos foram encaminhados para incineração e todos os procedimentos aqui
relatados foram aprovados pelo Comitê de Ética do Instituto de Biociências
(CEUA/2014.1.804.41.5).

Figura 11: Epinephelus marginatus. Coleta de sangue após exposição ao fenantreno

19

Figura 12: Epinephelus marginatus. A) Gônadas e B) Fígado de exemplar juvenil.

3.6.

Descarte de água experimental

Ao longo e ao final dos experimentos a água dos aquários, assim como o volume
sobressalente das soluções estoque de fenantreno foram transferidos para bombas
plásticas de 200 L onde foram mantidos para decaimento do contaminante. Amostras de
água foram analisadas aos 30 e 180 dias de armazenamento. Ao final desse período os
recipientes foram abertos durante 48h para a possível volatilização de qualquer traço de
fenantreno restante na água que foi finalmente descartada no sistema de tratamento de
esgoto do CEBIMar/USP. Estes períodos foram determinados a partir das análises de
decaimento do fenantreno.
3.7.

Experimento in vitro

A fim de verificar as possíveis alterações causadas pelo fenantreno em fases
específicas do processo de esteroidogênese, foram desenvolvidos experimentos de
incubação in vitro, nos quais fragmentos das gônadas dos juvenis foram expostos aos
meios de incubação, com e sem o contaminante.
Foram utilizados seis juvenis com massa corpórea média de 335,8 ± 58,9 g que
foram anestesiados em benzocaína (0,1 g/L), em seguida eutanaziados com secção da
medula na altura do opérculo e foram coletadas suas gônadas. Devido à grande variação
da massa gonadal entre os indivíduos (73 a 249 mg), as gônadas de cada animal foram
fracionadas em três fragmentos de maneira que não houvesse diferença maior que 10%
na massa entre os fragmentos.
Os fragmentos de gônadas foram acondicionados em frascos de vidro de 2 mL
com tampa de teflon preenchidos com 1 mL de solução tampão Krebs - Ringer - glicose
- HEPES (120 mM NaCl, 49 mM KCl, 1,2 mM MgSO4, 8,3 mM KH2PO4, 10 mM
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glicose e 10 mM HEPES, pH 7,4) e foram submetidos a uma incubação prévia durante
30 minutos sob leve agitação a 26ºC em misturador (Thermomixer compact –
Eppendorf) a fim de liberar fatores remanescentes dos fragmentos (Figura 13).
Em seguida, a solução tampão foi descartada e os fragmentos, de 1 a 3
respectivamente, foram submetidos às seguintes condições experimentais: 1) Grupo
controle (Ctr): tecido gonadal exposto à solução tampão Krebs - Ringer - glicose HEPES (1000 µl); 2) Grupo veículo da diluição (EtOH): tecido gonadal exposto a
etanol (750 µl de tampão e 250 µl de solução de etanol); 3) Grupo fenantreno (Fen):
tecido gonadal exposto 50µM de fenantreno, equivalente a dez vezes a concentração
mais alta da exposição in vivo (750 µl de tampão e 250 µl de solução de fenantreno).
A incubação foi realizada durante 4 horas a 26ºC, sob leve agitação no
misturador, e após esse período o meio foi transferido em três alíquotas para criotubos e
finalmente foram congelados em freezer -80ºC.

Figura 13: Incubação de fragmentos de gônadas de Epinephelus marginatus durante experimento
in vitro

3.8.

Determinação da concentração dos esteroides

Todas as amostras de plasma e do meio de incubação in vitro foram transferidas
em gelo seco para o Laboratório de Metabolismo e Reprodução de Organismos
Aquáticos (LAMEROA) no Instituto de Biociências da USP (IB/USP) onde foram
determinadas

as

concentrações

dos

esteroides

gonadais,

testosterona,

11-

cetotestosterona e 17β-estradiol utilizando-se kits comerciais (IBL Internacional ou
Cayman Chemicals®) de Elisaimunoensaio (ELISA). As leituras foram realizadas em
leitora de microplacas (Spectra MAX 250) a um comprimento de onda de 405 a 450
nm.
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3.9.

Avaliação histológica

As amostras de gônadas fixadas por 24 horas em Bouin acético foram
transferidas e conservadas em etanol 70ºGL onde permaneceram até o processo de
inclusão. Os fragmentos de gônadas, fígado e baço foram desidratados, infiltrados e
incluídos em paraplast (Erv-Plast, Easy Path). Posteriormente o material foi seccionado
em cortes de espessura de 5 µm em micrótomo (Leica RM225) e corado com
Hematoxilina-Eosina ou coloração histoquímica de Ácido Periódico de Schiff (PAS)
(Anexo II) a fim de verificar possíveis alterações histológicas utilizando-se microscópio
óptico (Leica DM 1000).
Sob microscópio óptico, nas secções do baço, os centros melanomacrofágicos
(CMMs) foram contados em quatro lâminas por grupo experimental (n=4) com três
secções histológicas em cada e esse número foi relativizado pela área do corte
histológico estabelecida pelo software Leica Application Suite V3. Nas secções de
fígado, foi mensurada a área média dos hepatócitos a partir de uma amostragem
aleatória de 30 células com núcleos evidentes por secção histológica em três lâminas de
cada grupo (n=3). Todas as secções histológicas foram analisadas e documentadas
através de sistema computadorizado para análises de imagens (Câmera Leica DFC 295;
Programa Leica Application Suite V3) no LAMEROA (IB/USP).

3.10. Análises estatísticas
Para calcular o valor da CL50 foi utilizado o método de PROBIT (probability
unit) (Finney, 1971) utilizando o software Minitab 17. Para assegurar que a massa
corpórea dos animais utilizados nos diferentes grupos experimentais não apresentava
diferença estatística, foi aplicado teste de Análise de Variância (One-way ANOVA).
Este teste foi aplicado também para avaliação de possíveis diferenças do IGS e do IHS.
Os valores de concentração dos esteroides entre os tratamentos do bioensaio de
exposição subletal (in vivo) ao fenantreno também foram comparados por Análise de
Variância One-way ANOVA seguido por comparações múltiplas (teste de Tukey).
Quando o teste de homogeneidade de variância não se cumpriu, foi feita a
transformação logarítmica dos dados. Os resultados das dosagens do experimento in
vitro foram relativizados pela massa do fragmento das gônadas antes de serem aplicadas
as análises estatísticas. Estas análises foram realizadas por Delineamento em Blocos
Casualizados (DBC). Para a comparação da quantidade de CMMs e da área dos
hepatócitos foi aplicado o teste One-way ANOVA seguido por Holm-Sidak.
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Para a condução das análises foi utilizado o software SigmaStat 3.1., exceto para
os testes de homogeneidade e DBC que foram realizados a partir do Statistica 7.0. Foi
adotado o nível de significância de 95% (P<0,05) e os dados expressos em média ±
EPM (erro padrão da média).
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4.

RESULTADOS

4.1.

O fenantreno no Canal de São Sebastião

Não foram observados níveis detectáveis de fenantreno em nenhuma das
amostras coletadas no Canal de São Sebastião, de forma que todas as amostras
apresentaram valores inferiores a 0,01 µg/L na água ou 0,01 mg/kg na base seca de solo.

4.2.

Meia vida do fenantreno

Os resultados obtidos nas análises de água salgada, contaminada com o objetivo
de determinar o tempo de meia-vida do fenantreno ao longo de 48 horas a 22ºC estão
apresentados na tabela 1. O tempo de meia vida do fenantreno foi calculado em 45,25
horas (Figura 14).

Tabela 1: Concentrações (média ± EPM) do fenantreno (mg/L) em água salgada (36ppt) de 0h a
48h do decaimento (método GCMS).

Concentração
fenantreno (mg/L)

de

Amostras

Amostras

Amostras

Amostras

Amostras

0 Hora

12 Horas

24 Horas

36 Horas

48 Horas

1,42 ± 0,3

1,35 ± 0,005

0,99 ± 0,415

0,93 ± 0,29

0,62 ± 0,103

Figura 14: Decaimento do fenantreno nas condições do ensaio em função do tempo. Dados
expressos em porcentagem da concentração real inicial. A linha pontilhada indica o tempo de
meia vida de 45,25 horas (equação da curva exponencial: C = 107,92e-0,017t).
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4.3.

Descarte de água experimental

Nas amostras de água contaminadas e/ou estocadas em bombas plásticas foi
observado que o período de 30 dias permitiu um decaimento de 96,67% do
contaminante depositado, e aos 180 dias atingiu 99,95% do decaimento. Além disso, a
abertura dos recipientes durante 48 horas adicionais, permitiu eliminar os traços
remanescentes de fenantreno na água (100%), antes da liberação do conteúdo no
sistema de tratamento de esgoto do CEBIMar/USP.

4.4.

Determinação do CL50

A mortalidade de peixes expostos ao fenantreno ocorreu de acordo com a os
dados apresentados na tabela 2.
Tabela 2: Mortalidade de juvenis de Epinephelus marginatus expostos a quatro diferentes
concentrações de fenantreno por 96h.

Grupo experimental

Controle

Veículo

Baixa

Média

Alta

Muito alta

Concentração etanol (%)

_

0,004%

0,004%

0,004%

0,004%

0,004%

Concentração fenantreno (mg/L)

_

_

0,47

0,94

1,88

3,76

Nº de indivíduos expostos

5

5

5

5

5

5

Porcentagem de óbitos (%)

0

0

0

20

60

100

O CL50 para exposição de juvenis de E. marginatus durante 96h em fenantreno
determinada a partir do teste de Probit com intervalo de confiança de 0,05 foi de 1,51
mg/L (Figura 15).

Figura 15: Epinephelus marginatus. Curva de concentração-resposta de fenantreno em exposição
de 96h. O intercepto das linhas pontilhadas aponta o valor da Concentração Letal Média (CL50=
1,51 mg/L). Valores de obtidos no teste de Probit.
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4.5.

Experimento in vivo: Bioensaio de exposição aguda subletal

No período inicial de 72 horas, os valores de pH (8 ± 0,2), temperatura (22 ±
2ºC) e a concentração de oxigênio (6,5 ± 1 mg/L) se mantiveram dentro dos parâmetros
esperados.
As concentrações determinadas de fenantreno foram de 1,42 ± 0,3 mg/L para a
concentração nominal de 1 mg/L e 125 ± 0,05 µg/L para a concentração nominal de 0,1
mg/L.

4.5.1. Índices somáticos
Não houve diferença estatística nos valores do IGS entre os grupos
experimentais (P=0,317) (Figura 16 A). O valor médio do IGS do Grupo Controle foi de
0,039 ± 0,011; nos animais do Grupo Veículo o valor do IGS foi de 0,029 ± 0,011; nos
animais do Grupo Concentração Baixa, 0,033 ± 0,011 e por fim nos animais do grupo
Concentração Alta, o IGS foi de 0,030 ± 0,015.
Quanto ao IHS também não houve diferença estatística entre os grupos
(P=0,893) (Figura 16 B). O valor médio de IHS dos animais do Grupo Controle foi de
1,39 ± 0,54; do Grupo Veículo 1,34 ± 0,62; dos animais do Grupo Concentração Baixa,
1,36 ± 0,45 e do Grupo Concentração Alta, 1,23 ± 0,31.

Figura 16: Epinephelus marginatus. A) IGS (índice gonadossomático) e B) IHS (índice
hepatossomático) (média ± EPM) entre os grupos experimentais do bioensaio agudo subletal.
Grupo Controle; Grupo Etanol (0,004% de etanol); Grupo Fen 0,1mg/L (0,1 mg/L de
fenantreno); Grupo Fen 1,0 mg/L (1 mg/L de fenantreno)

4.5.2. Concentração dos esteroides plasmáticos
As análises de concentração plasmática dos esteroides sexuais não mostraram
diferenças estatísticas nas concentrações de testosterona (P=0,335) e 17β- estradiol
(P=0,763). No entanto, foi observada uma diminuição significativa (P=0,015) na
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concentração plasmática de 11-cetotestosterona, nos animais dos grupos Veículo,
Concentração Baixa e Concentração Alta em relação ao grupo controle (Figura 17).

Figura 17: Epinephelus marginatus. Concentração plasmática de 17β –Estradiol, Testosterona e
11-cetotestosterona nos diferentes grupos experimentais (média ± EPM).

ab

Letras distintas

indicam diferenças significativas (P <0,05; One- way ANOVA e Teste de Tukey). Grupo
Controle; Grupo Etanol (0,004% de etanol); Grupo Fen 0,1mg/L (0,1 mg/L de fenantreno);
Grupo Fen 1,0 mg/L (1 mg/L de fenantreno).
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4.5.3. Avaliação histológica
4.5.3.1.

Gônadas

As gônadas dos animais do grupo controle se apresentaram com estrutura típica
desta espécie hermafrodita protogínica: animais juvenis com ovários (Figura 18 A).
Foram observados oócitos em crescimento primário (perinucleolares) em lamelas
ovarianas, ninho de oogônias e elementos sanguíneos nos vasos. Não foram observadas
diferenças anatômicas ou morfológicas entre os diferentes grupos experimentais (Figura
18).

Figura 18: Epinephelus marginatus. Secções histológicas das gônadas apresentando as estruturas dos
ovários. A) Grupo Controle, organização do ovário imaturo com predominância de oócitos
perinucleolares pré-vitelogênicos; B) Grupo Veículo (0,004% de etanol); C) Grupo Concentração
Baixa (0,1mg/L de fenantreno D) Grupo Concentração Alta (1mg/L de fenantreno). Não foram
observadas diferenças de desenvolvimento ou alterações celulares dentre os grupos experimentais.
As barras representam 25µm. A - D: Hematoxilina eosina. A - D: e, eritrócitos; v, vaso sanguíneo;
L, lúmen; cg, cápsula gonadal; Oop, oócito de crescimento primário; c, citoplasma; N, núcleo; n,
nucléolo; No, ninho de oogônias.
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4.5.3.2.

Fígado

De maneira geral, as secções hepáticas dos animais do grupo controle
apresentaram estrutura típica de fígado com pequenas porções de tecido pancreático
intercalado entre o tecido hepático, o qual exibiu pouca vacuolização lipídica (Figura 19
A).

Figura 19: Epinephelus marginatus. Secções histológicas do fígado. A) Grupo Controle onde é
observada típica organização dos hepatócitos, tecido pancreático disperso e canais biliares; Detalhe)
Canal biliar em aumento de 1000X. B) Grupo Veículo (0,004% de etanol); C) Grupo Concentração
Baixa (0,1mg/L de fenantreno); D) Grupo Concentração Alta (1mg/L de fenantreno). As barras
representam 50µm e 10µm no detalhe. A - D: Hematoxilina eosina. A - D: e, eritrócitos; h,
hepatócito; v, vaso sanguíneo; cb, canal biliar; tp, tecido pancreático.

Foi possível verificar que os animais do Grupo Baixa Concentração
apresentaram maior área dos hepatócitos em relação aos demais grupos experimentais
(P ≤ 0,001) (Figura 20). Os animais do grupo exposto ao veículo de diluição
apresentaram grande variação histológica, com secções mais vacuolizadas enquanto que
algumas apresentavam hepatócitos com maior deposição de carboidratos em seu
citoplasma, avaliados pelo método do PAS (Figura 21).
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Figura 20: Epinephelus marginatus. Médias das áreas dos hepatócitos dos animais dos grupos
experimentais do bioensaio agudo subletal. Grupo Controle; Grupo Etanol (0,004% de etanol); Grupo Fen
0,1mg/L (0,1 mg/L de fenantreno); Grupo Fen 1,0 mg/L (1 mg/L de fenantreno).

ab

Letras distintas

indicam diferenças significativas.
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Figura 21: Epinephelus marginatus. Secções
histológicas de fígado. A) Grupo Controle; B)
Grupo Veículo (0,004% de etanol); C) Grupo
Veículo (0,004% de etanol); D) Grupo
Concentração Baixa (0,1mg/L de fenantreno);
E) Grupo Concentração Alta (1mg/L de
fenantreno). As barras representam 50µm. A E: PAS. A - E: e, eritrócitos; h, hepatócito; v,
vaso sanguíneo; cb, canal biliar.

4.5.3.3.

Baço

As secções do baço dos animais do grupo controle apresentaram estrutura típica
com as polpas vermelha e branca entremeadas, e eventuais ocorrências de centros
melanomacrofágicos (CMMs) (Figura 22 A). Nos animais expostos às diferentes
concentrações de fenantreno foi observada a presença de hemossiderose, sendo essa
mais evidente nos animais do Grupo Concentração Alta. A contagem dos CMMs
mostrou aumento significativo no número destes centros nos animais dos três grupos
experimentais (P ≤ 0,001) (Figura 23).
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Figura 22: Epinephelus marginatus. Secções histológicas do baço. A) Grupo Controle onde é
observado organização celular típica. B) Grupo Veículo (0,004% de etanol). Detalhe: Centro
melanomacrofágico em aumento de 1000X; C) Grupo Concentração Baixa (0,1mg/L de
fenantreno); D) Grupo Concentração Alta (1mg/L de fenantreno); Nos baços dos animais dos
grupos expostos ao fenantreno foi observada a presença de hemossiderose, evidenciada pelo
acúmulo de pigmento marrom-amarelado, mais pronunciada no Grupo Concentração Alta. As
barras representam 50µm e 10µm no detalhe. A - D: Hematoxilina eosina. A - D: v, vaso
sanguíneo; HEM, hemossiderose; CMM, centro melanomacrofágico.
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Figura 23: Epinephelus marginatus. Média da quantidade (relativa à área da secção) de CMMs
nos animais dos grupos experimentais do bioensaio agudo subletal. Grupo Controle; Grupo
Etanol (0,004% de etanol); Grupo Fen 0,1mg/L (0,1 mg/L de fenantreno); Grupo Fen 1,0 mg/L
(1 mg/L de fenantreno). abLetras distintas indicam diferenças significativas.

4.6.

Observações dos animais durante os ensaios (CL50 e in vivo)

Um ponto que mereceu destaque nos ensaios (CL50 e in vivo) e inicialmente não
planejado nos métodos foi a observação do comportamento dos peixes durante a
exposição (não quantitativa). Houve uma evidente produção de muco tanto em animais
que estavam expostos ao fenantreno quanto ao etanol (Figura 24).
A

B

Figura 24: Epinephelus marginatus. Imagens representativas das condições da água 72 horas
após a adição do fenantreno em bioensaio de exposição aguda subletal. A) Aquário do Grupo
Controle, sem muco aparente na água. B) Aquário do Grupo Veículo (0,004% de etanol
absoluto) apresentando considerável acúmulo de muco.

No Grupo Concentração Alta, 24 horas após a adição do fenantreno, os animais
regurgitavam e apresentavam características comportamentais que sugerem alterações
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quanto ao controle do equilíbrio hidrodinâmico e da natação. Os animais muitas vezes
se colocavam com a região ventral virada para cima (Figura 25 A), apresentavam
batimento acelerados e constantes das nadadeiras peitorais e, em alguns casos, perdiam
o controle da flutuabilidade, mantendo-se na superfície da água (Figura 25 B).
A

B

Figura 25: Epinephelus marginatus. Imagens representativas das alterações observadas ao longo
dos bioensaios. A) Grupo Concentração Alta (1 mg/L de fenantreno) do bioensaio de exposição
aguda subletal, demonstrando aspecto entorpecido das nadadeiras peitorais e sintomas
desequilíbrio. B) Grupo Concentração Alta do bioensaio de determinação do CL50 (1,88 mg/L de
fenantreno). Animal com flutuabilidade comprometida, mantendo-se na superfície da água.

4.7.

Efeitos da exposição in vitro

Nos ensaios de exposição dos fragmentos gonadais às condições experimentais,
foi observado que as concentrações de E2 e T não apresentaram variações entre os
diferentes grupos (P=0,5979 e P=0,310486, respectivamente). Por outro lado, a
exposição ao fenantreno causou uma redução na concentração de 11-KT quando os
valores foram comparados àqueles do grupo controle (P=0,033) (Figura 26).
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Figura 26: Concentração de A) 17β-estradiol; B) testosterona e C) 11-cetotestosterona nos
diferentes tratamentos in vitro (média ± EPM) (DBC ANOVA e Teste de Tukey). Controle (Ctr)
(solução tampão); Veículo (EtOH) (solução tampão e etanol (3:1)); Fenantreno (Fen) (solução
tampão e solução estoque de fenantreno (3:1)).

ab

Letras distintas indicam diferenças

significativas (P<0,05) em relação ao grupo controle.
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5.

DISCUSSÃO

5.1.

Epinephelus marginatus

A garoupa verdadeira, E. marginatus, foi incluída pela primeira vez na Lista
Vermelha das Espécies Ameaçadas da IUCN no ano de 1996 e entre 1990 e 2001, uma
diminuição de 88% nas capturas desses animais foi registrada no Mediterrâneo e no
Atlântico adjacente a Europa e Norte da África (Cornish & Harmelin-Vivien, 2004;
Rodrigues-Filho et al., 2009; Garcia et al., 2013). No Brasil, a espécie encontra-se
listada entre as Espécies de Peixes Ameaçados de Sobreexplotação desde 2004 e no
Estado de São Paulo desde 2008 (Brasil, 2004; Rodrigues-Filho et al., 2009), o que
torna a compreensão da sua biologia essencial para que medidas de conservação possam
ser tomadas, ao passo que se faz necessário o uso de poucos indivíduos ao longo desses
estudos para que não haja impacto sobre os estoque naturais.
Rodrigues-Filho (2010) verificou que juvenis de E. marginatus respondem
efetivamente a estímulos hormonais, induzindo a inversão sexual em um período de 90
dias, logo, compreender os possíveis processos de desregulação endócrina nessa fase do
ciclo de vida desta espécie é relevante para sua preservação. Para diminuir o número de
indivíduos a serem utilizados, no presente trabalho os animais pertencentes ao grupo
controle do bioensaio de determinação da CL50 foram posteriormente empregados nos
experimentos de exposição subletal ou no bioensaio in vitro de acordo com a sua massa
corpórea e todos os experimentos foram conduzidos com um número mínimo de
indivíduos.

5.2.

Valores ambientais de fenantreno

Concentrações de HPAs já foram registradas na água e em sedimentos do Canal
de São Sebastião (CSS) por diversos autores (Weber & Bícego, 1991; Gabardo et al.,
2003; Medeiros & Bícego, 2004; Carvalho et al., 2008) e o fenantreno é o HPA de
maior concentração na fração solúvel do petróleo que circula nos oleodutos do canal
(Salvo et al., 2016). Medeiros & Bícego (2004) observaram entre 0.6 a 16.2 ng/g de
fenantreno em sedimentos coletados nessa mesma região. Por outro lado, alguns estudos
verificaram que os níveis de HPAs encontrados no CSS eram inferiores às
concentrações registradas em outras áreas altamente urbanizadas e não sugeriam
qualquer distúrbio sobre a comunidade bentônica (da Silva & Bícego, 2010). Nas
amostras de água e sedimentos coletados em três pontos do CSS do presente trabalho
não foi detectada a presença desse contaminante,
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Após acidentes de derramamento de petróleo, a Baía da Guanabara (RJ)
apresentou altas concentrações de hidrocarbonetos em sedimentos, ao contrário de
regiões como o CSS, onde não foram registrados valores críticos de HPAs na água ou
no sedimento até 120 dias após derramamento (Gabardo et al., 2003). Muitos são os
fatores que podem afetar a concentração de hidrocarbonetos encontrada em um
determinado local. A composição inicial de uma mistura de HPAs sofre ação da
volatilização, ação microbiana e fotodegradação ou ativação (Weber & Bícego, 1991).
No caso do fenantreno, Salvo et al. (2016) observaram uma drástica diminuição na
proporção desse hidrocarboneto na fração solúvel do petróleo exposta à radiação.
Portanto, a intensa radiação solar nos meses em que foram realizadas as coletas pode ter
contribuído para que não fosse possível detectar fenantreno na água superficial do CSS.
Além disso, o CSS apresenta uma hidrodinâmica bastante complexa, com
correntes de grande intensidade geralmente associadas à circulação termohalina e,
principalmente, à ação dos ventos, apresentando velocidades médias de até 1 m/s e que
predominantemente se direcionam no sentido Sudoeste – Nordeste, exceto no verão
quando há infiltração da ACAS (Água Central do Atlântico Sul) e a corrente superficial
volta-se para o Sudoeste enquanto que a profunda permanece no sentido NE. O canal
também está ligeiramente sujeito à influência das correntes de maré, além de sofrer ação
das correntes reversas durante eventuais distúrbios meteorológicos, o que poderia estar
relacionado com diversos padrões de dispersão de contaminantes já observados e com
os resultados aqui apresentados (Weber & Bícego, 1991; Fontes, 1995; Rodrigues,
2009; da Silva & Bícego, 2010; Dottori et al., 2015).
O CSS, portanto, parece apresentar uma dinâmica intensa o suficiente para que a
dispersão de HPAs seja acelerada, reduzindo consideravelmente o impacto sobre a
biota. Contudo, áreas adjacentes poderiam estar sujeitas ao acúmulo desses
contaminantes. A Baía do Araçá, que está compreendida na região central do CSS,
apresenta rica biodiversidade e apesar de estar intimamente relacionada à dinâmica do
canal, está geograficamente protegida, tendo como principal influência hidrodinâmica
as correntes de maré (Villamarin, 2014). Em monitoramento da área, a CETESB (2004)
registrou valores entre 19 e 79 mg/L de resíduos de óleos e graxas na baía, enquanto que
na região do TEBAR (Terminal Marítimo Almirante Barroso) os valores chegavam a no
máximo 5 mg/L. Deste modo, um monitoramento regular e periódico seria necessário
para compreender os resultados dessa dinâmica de dispersão no CSS e resoluções que
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estabeleçam concentrações máximas para HPAs em água e sedimentos, são de extrema
importância e urgência para a proteção e conservação das regiões costeiras e marinhas.

5.3.

Determinação do CL50

A concentração de fenantreno utilizada como ponto de partida nesse bioensaio
foi obtida a partir de Veintemilla (2006) que estabeleceu em 0,94 mg/L o CL50 para o
tambaqui, C. macropomum. O CL50 encontrado para o fenantreno no presente trabalho
(1,51 mg/L) foi mais elevado em comparação com os valores estabelecidos para truta,
Salmo gairdneri e achigã, Micropterus salmoides (0,04 e 0,18 mg/L, respectivamente)
(Black et al., 1983). Pode-se considerar que tais experimentos utilizaram indivíduos em
estágio embrionário e larval que, além da diferença de tamanho quando comparados aos
juvenis e E. marginatus, também representam uma fase de desenvolvimento mais
sensível.
Apesar de se esperar que peixes marinhos apresentem uma maior
susceptibilidade a HPAs devido às concentrações mais elevadas de ácidos graxos
insaturados nesses animais (que aumentam a fluidez das membranas), os juvenis da
garoupa-verdadeira

utilizados

nesse

experimento

apresentaram

um

tamanho

aproximadamente 10 vezes maior do que os juvenis de tambaqui, de maneira que uma
menor relação superfície volume estaria relacionada a uma menor exposição ao
contaminante (Walker & Peterson, 1991). Apesar de Salvo et al. (2016) estabelecerem
em 2,4 mg/L a CL50 para a fração solúvel do petróleo em água (WSF, do inglês water
soluble fraction) para juvenis de E. marginatus de aproximadamente 10% da massa dos
indivíduos empregados no presente estudo, a diferença na composição dos
contaminantes pode afetar de maneira significativa a resposta dos indivíduos.

5.4.

Histopatologia e Índices somáticos

5.4.1. Gônadas
Apesar de estudos recentes demostrarem alterações na esteroidogênese em
teleósteos expostos aos HPAs (Nicolas, 1999; Monteiro et al., 2000b; Sol et al., 2000;
Sun et al., 2011; Geraudie et al., 2014), os registros dos efeitos da desregulação
endócrina sobre caracteres como a maturação e crescimento gonadal, índice
gonadossomático e estrutura das gônadas em animais expostos a esses poluentes, são
ainda escassos.
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Nas fêmeas do bacalhau polar, B. saida expostas a efluentes com altas
concentrações de HPAs, após 28 dias foi observado um aumento significativo na
porcentagem de atresia nos ovários, um decréscimo no número de oócitos e de fêmeas
que alcançaram o estágio vitelogênico (Geraudie et al., 2014). Por outro lado, não foram
observadas diferenças nas estruturas ovarianas ou na oogênese de fêmeas do linguado,
P. flesus expostas ao fenantreno via dieta por 12 semanas, nem em fêmeas de medaka,
Oryzias latipes expostas ao poluente tanto pela alimentação quanto pela contaminação
da água (Horng et al., 2010; Monteiro et al., 2000b). No presente trabalho, utilizando-se
animais juvenis (ou seja, sexualmente imaturos), não foram encontradas alterações
histológicas nas gônadas analisadas, de maneira que os animais de todos os grupos
experimentais apresentaram estrutura típica ovários de juvenis de E. marginatus
(Rodrigues-Filho, 2010; Garcia et al., 2013). Tampouco foram observadas diferenças
significativas IGS entre os grupos experimentais.
Sol et al.(2000) tampouco verificaram diferenças significativas no IGS na truta
Salvelinus malma, no linguado Limanda aspera e no escamudo-do-Alasca
Theragrachalco gramma selvagens, que apresentavam metabólitos de HPAs relativos à
fenantreno e naftaleno em sua bile, ainda que os animais estivessem nas estações de
recrudescência gonadal durante os experimentos.

5.4.2. Fígado
Vários estudos vêm mostrando alterações hepáticas causadas pela exposição de
peixes aos HPAS que podem estar relacionadas a processos degenerativos. Simonato et
al. (2008) descrevem, dentre outras alterações, hipertrofia nuclear, deslocamento do
núcleo e irregularidades em sua forma, vacuolização citoplasmática e nuclear, ruptura
celular, degeneração celular e nuclear em fígado do curimbatá, Prochilodus lineatus
expostos a óleo diesel solúvel em água de maneira aguda (6, 24 e 96 horas) e crônica
(15 dias). Alterações como necrose, hemorragias, núcleo picnótico, vacuolização
extensiva dos hepatócitos e degeneração celular foram observadas no bagre-africano, C.
gariepinus quando expostos a concentrações maiores que 6,2 mg/L de fenantreno por 96
horas (Karami et al., 2016). Na garoupa verdadeira, E. marginatus expostas em ensaio
subcrônico a WSF por 14 dias, foram observadas alterações na citoarquitetura hepática,
além de intensa vacuolização citoplasmática, deslocamento nuclear e hiperemia dos
vasos hepáticos (Salvo et al., 2016).
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No presente trabalho, apesar de não terem sido observadas diferenças
histopatológicas nos fígados, uma tendência à vacuolização dos hepatócitos foi
observada nos grupos expostos ao fenantreno e em alguns indivíduos expostos ao
veículo da diluição. Os hepatócitos dos animais do Grupo Baixa Concentração
apresentaram maior área em relação aos demais grupos experimentais. A ação do etanol
sobre o fígado dos indivíduos foi heterogênea. Uma exposição mais prolongada seria
apropriada para verificar tais ações do fenantreno sobre o fígado dessa espécie,
possivelmente minimizando a variação individual e elucidando seus efeitos a nível
hepático.
Veintemilla (2006) verificou uma tendência à diminuição do IHS de tambaquis
expostos ao fenantreno por 28 dias, mas sem estabelecer diferenças estatísticas entre os
grupos. Jee et al. (2004) não verificaram alterações significativas nesse índice no
linguado, P. olivaceus durante 4 semanas. Da mesma forma, não foram constatadas
diferenças em IHS de juvenis de E. marginatus após 14 dias de exposição à fração
solúvel do petróleo em água (WSF) (Salvo et al., 2016). Neste trabalho não foi
observada variação no IHS em nenhuma das concentrações ensaiadas.

5.4.3. Baço
CMMs são acúmulos pontuais de macrófagos, geralmente observados nos rins,
baço e, por vezes, no fígado de teleósteos. Alterações em variáveis como número,
tamanho e área relativa ocupada por estes centros podem estar relacionadas à
contaminação ambiental (Wolke, 1992). Fournie et al. (2001) estabelecem as variações
no número e tamanho dos CMMs esplênicos de peixes como um bom biomarcador de
exposição a distúrbios ambientais, visto que os CMMs localizam os produtos de
degradação histológica, especialmente de eritrócitos, e são facilmente observados pela
deposição de pigmentos.
Ali et al. (2014) observaram um aumento na quantidade dos CMMs no baço de
killifish, assim como no número e tamanho dos CMMs da truta-marrom, Salmo trutta
provenientes de áreas expostas a contaminação por petróleo quando comparados com
indivíduos de áreas controle, o que poderia indicar o potencial dos HPAs em gerar esse
aumento. Todavia, o significativo aumento na quantidade de CMMs esplênicos em
relação ao grupo controle observado no presente trabalho, provavelmente está
relacionado com a exposição ao etanol, visto que os indivíduos do grupo veículo de
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diluição apresentaram uma quantidade de CMMs estatisticamente similar aos grupos
expostos ao fenantreno.
A hemossiderose, processo que se dá pela degradação excessiva de eritrócitos,
pode indicar anemia em teleósteos devido a essa hemólise acelerada e já foi relatada
como consequência da exposição a variados contaminantes (Walter et al., 2000; Fournie
et al., 2001; Noreña-Barroso et al., 2004). No linguado, Pseudopleuronectes
americanus provenientes de locais contaminados por petróleo, esse processo foi
observado de maneira expressiva tanto no baço quanto no fígado dos indivíduos (Khan,
1998). No presente trabalho a hemossiderose foi observada no baço dos animais de
ambos os grupos expostos ao fenantreno, mas ocorreu de forma muito mais pronunciada
nos indivíduos expostos a concentração mais alta, sugerindo que esse contaminante
pode atuar como causador dessa degradação acelerada dos eritrócitos.

5.5.

Concentração de esteroides gonadais

Ainda que vários estudos apontem os HPAs como desreguladores endócrinos em
peixes, não há padrão consistente quanto às consequências fisiológicas nos organismos.
Um decréscimo significativo nas concentrações de E2 foi relatada em machos e fêmeas
do peixe-dourado, Carassius auratus expostos a sedimentos contaminados por betume
(Lister et al., 2008), na truta arco-íris, Oncorhynchus mykiss e em fêmeas de corvina,
Micropogonias undulatus sob ação de benzo(a)pireno (Thomas, 1988, Kennedy &
Smyth, 2015) e tanto em machos quanto em fêmeas do linguado Pleuronichthys
verticalis expostos a sedimentos provenientes de regiões contaminadas por petróleo
(Roy et al., 2003). Foram relatados também declínios nos níveis de testosterona em
machos e fêmeas do peixe-dourado, C. auratus em ensaios in vivo e in vitro (Lister et
al., 2008), em juvenis de linguado, Scophthalmus maximus expostos a resíduos de
petróleo (Martin-Skilton et al., 2006) e em fêmeas de truta-arco-íris, O. mykiss expostas
a benzo(a)pireno (Kennedy & Smyth, 2015). Não foram observadas alterações nos
níveis de E2 ou T em fêmeas do peixe-dourado C. auratus expostas a extrato de ácidos
naftênicos (Lister et al., 2008), e no bacalhau, Gadus morhua expostos ao petróleo cru
(Martin-Skilton et al., 2006). Tampouco se verificou alteração nos níveis de E2 em
machos e fêmeas do bacalhau-polar, Boreogadus saida expostos a efluentes
contaminados por mistura de HPAs, mas os níveis de vitelogenina (VTG) foram
expressivamente aumentados após sete dias de exposição, sugerindo uma possível ação
estrogênica dos contaminantes (Geraudie et al., 2014). Goodbred et al. (1997) não
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descrevem correlação entre a presença de HPAs em locais contaminados e alterações na
concentração de E2, 11-KT ou em sua razão, ao contrário do que se observa, por
exemplo, quando há ação de agrotóxicos.
Em relação ao fenantreno, linguados, P. flesus expostos por 12 semanas, via
dieta, a esse contaminante apresentaram uma diminuição na concentração de E2, mas
não demonstraram alterações na concentração plasmática de T (Monteiro et al., 2000b).
Han et al. (2010) obteve resultado similar com a exposição da carpa comum, C. carpio
ao fenantreno por 72h. Um decréscimo na concentração do E2 foi observado em machos
e fêmeas, enquanto que o andrógeno 11-KT somente apresentou diminuição
significativa nos machos. No presente trabalho, no entanto, não foi observada influência
do fenantreno sobre as concentrações dos esteroides sexuais E2 ou T em juvenis de E.
marginatus. No entanto, ocorreu uma diminuição significativa na concentração
plasmática de 11-KT nos animais dos grupos veículo e expostos ao fenantreno nas duas
concentrações, em relação ao grupo controle. Essa diferença poderia ser atribuída à ação
do veículo sobre a síntese deste andrógeno. No ensaio in vitro apenas o fenantreno
desencadeou uma redução na concentração de 11-KT.
Muitas variáveis podem estar relacionadas com as distintas respostas obtidas
nesses estudos. Primeiramente, o tempo de exposição ao contaminante deve ser
considerado, visto que uma exposição aguda nem sempre permite que os impactos
sofridos pelos organismos alcancem os níveis fisiológicos. Assim, é muito importante
não inferir que a ausência de uma resposta à determinada contaminação de curto prazo
corresponda à realidade do ambiente natural, onde os indivíduos podem estar sujeitos a
uma exposição crônica, além de possíveis interações físico-químicas da substância com
outras variáveis e contaminantes (Zagatto & Bertoletti, 2008). O efeito celular é
frequentemente, mas não obrigatoriamente determinante para efeitos adversos em altos
níveis biológicos de organização. Os animais podem apresentar mecanismos de ajustes
que, dependendo das condições do ambiente podem, ou não, resultar em respostas
fisiológicas distintas dos organismos.
Outra importante variável é a concentração do contaminante que se utiliza: Han
et al. (2010) observaram uma relação inversa entre a concentração de fenantreno e os
níveis de E2 plasmático de fêmeas da carpa comum, C. carpio. Estes autores relatam que
só foram observadas diferenças significativas de E2 em concentrações de fenantreno
acima de 1,5 mg/L enquanto que, o decréscimo de 11-KT plasmático nos machos foi
estatisticamente verificado quando expostos a pelo menos 1 mg/L deste HPA.
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A contaminação por hidrocarbonetos de maior peso molecular e com maior
número de anéis aromáticos, como o benzo(a)pireno, ou a presença desses em uma
mistura, pode estar relacionado com uma maior toxicidade e, dessa forma, com
respostas fisiológicas mais expressivas (Black et al., 1983). Além disso, diferentes
espécies e estágios de desenvolvimento podem demonstrar respostas distintas frente a
um poluente, assim como o mesmo indivíduo pode apresentar mais ou menos
sensibilidade em seu sistema endócrino de acordo com o período de realização do
bioensaio em relação à sazonalidade de sua época reprodutiva (Tyler et al., 1998).
Heppell (2005) demonstra que a 11-KT parece ter um importante papel na
regulação do desenvolvimento, crescimento e comportamento de juvenis do badejoareia, M. microlepis espécie que também é hermafrodita protogínica, e descreve ciclos
sazonais bem definidos desse esteroide que se atenuam conforme o animal se
desenvolve, de maneira que essa redução parece estar associada com o período de
transição intersexo desta espécie (McGovern et al., 1998). Além disso, já foram
apontados efeitos inibitórios de andrógenos como a 11-KT sobre as gônadas de peixeespinho,
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espermatogênese (Borg, 1994).
Alam et al. (2005), estudando a imunorreatividade de enzimas esteroidogênicas
em gônadas da honeycomb grouper, Epinephelus merra, uma espécie também
hermafrodita protogínica, observam que a 11-KT é importante no desenvolvimento
oocitário e na mudança de sexo. Dessa forma, é possível que os níveis de 11-KT
combinados aos perfis de outros esteroides, atuem como um regulador da inversão
sexual, garantindo a supressão da masculinização precoce de hermafroditas protogínicos
(Heppell, 2005), de maneira que perturbações nessas flutuações poderiam ocasionar
desequilíbrios reprodutivos, além de potenciais alterações de desenvolvimento e
comportamento dos indivíduos.

5.6.

Uso do etanol como veículo

Contaminantes que apresentam características hidrofóbicas dependem da
utilização de veículos para serem solubilizados. Substâncias lipofílicas, como o
fenantreno, requerem solventes orgânicos ou alcoólicos para que sua dissolução seja
viável, o que pode acarretar em efeitos tóxicos próprios desses veículos sobre os
indivíduos de maneira direta ou indireta (Hutchinson et al., 2006; Maes et al., 2012;
Piazza et al., 2015).
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Os efeitos do etanol sobre a fisiologia de peixes são pouco investigados (Bhanu
& Philip, 2011). Sabe-se que a ingestão crônica e abusiva de álcool pode resultar em
alteração do eixo H-H-G em mamíferos (Emanuele & Emanuele, 1997). Em ratos
machos, o álcool parece exercer uma disfunção gonadal, já que a sua oxidação compete
com a produção de testosterona, resultando em uma redução nos níveis do andrógeno
inclusive em condições de exposição aguda excessiva (Pasqualotto et al., 2004). Em
fêmeas de rato não grávidas expostas a essa substância, foram observadas reduções
significativas no E2 plasmático (Ronis et al., 2007). Portanto, os resultados aqui
observados são de ampla importância já que os álcoois também representam um
contaminante ambiental devido ao seu uso como biocombustível e seu potencial de
deslocamento entre corpos d’água continentais já foi relatado (Cápiro et al., 2007).
Além disso, pelos álcoois serem amplamente utilizados como veículo de diluição nos
mais variados tipos de bioensaios, fica evidente que a sua utilização deve ser feita de
maneira a excluir a possibilidade de que sua ação desintoxicação interfira nos resultados
dos ensaios.

5.7.

Observações dos animais durante os ensaios (CL50 e in vivo)

Sabe-se que o muco epitelial em peixes apresenta diversas funções como a
lubrificação hidrodinâmica, proteção contra abrasão e defesa contra patógenos ou
substâncias tóxicas, de forma que em condições de estresse ou em decorrência de
alterações na qualidade da água, a produção do muco, a sua composição e até mesmo a
proliferação de células caliciformes responsáveis por sua secreção pode ser alterada
(Shephard, 1994; Bols et al., 2001). O aumento na produção de muco registrada
visualmente em indivíduos expostos a 0,004% do veículo condiz com as observações
feitas por Bhanu & Philip (2011) ao expor tilápias, Oreochromis mossambicus a
concentrações entre 1,27 a 127 g/L de etanol. Em relação ao fenantreno, Veintemilla
(2006) descreve, também, um aumento na produção de muco do tambaqui C.
macropomum expostos a diferentes concentrações desse contaminante.
No que concerne às alterações de comportamento, Veintemilla (2006) descreve
perda do equilíbrio hidrodinâmico e presença de movimentos desordenados em
tambaquis expostos a concentrações entre 0,65 a 1,67 mg/L de fenantreno, de forma
similar ao que foi constatado no presente trabalho, em concentrações acima de
0,94mg/L. Carvalho et al. (2008) também observaram alterações no comportamento e
acuidade visual de larvas do dourado, Salminus brasiliensis, no entanto não foram
44

verificadas alterações na capacidade natatória desses animais quando expostos às
concentrações de até 0,1 mg/L do contaminante.
A acetilcolinesterase (AChase) é uma enzima chave na condução nervosa, sendo
responsável pela degradação do neurotransmissor acetilcolina e é utilizado como
biomarcador de efeitos neurotóxicos de contaminantes como metais pesados,
agrotóxicos e HPAs (Payne et al., 1996; Van Der Oost et al., 2003; Han et al., 2010).
Han et al. (2010) verificam diferença significativa nos níveis de AChase em tecido
encefálico de carpas, C. carpio expostas a diferentes concentrações de fenantreno, de
maneira que foi estabelecida uma relação entre o aumento da concentração do
contaminante e a diminuição da atividade de AChase. Também foi observada uma
supressão na atividade dessa enzima nos olhos e no encéfalo de P. olivaceus com
aumento das doses de e do tempo de exposição ao fenantreno (Jee & Kang, 2003). Tais
evidências podem estar intimamente relacionadas com as alterações comportamentais
observadas nas demais espécies de teleósteos quando expostas a esse hidrocarboneto,
inclusive a espécie utilizada no presente estudo.
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6.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

•

A CL50 estabelecido para juvenis de Epinephelus marginatus expostos ao

fenantreno por 96 horas é de 1,51 mg/L.
•

O fenantreno diminuiu os níveis de 11-KT in vitro e in vivo. No entanto,

no ensaio de exposição subletal, indivíduos expostos somente ao etanol, também
apresentaram essa redução, não permitindo encerrar o papel do fenantreno como
desregulador endócrino nas condições do bioensaio in vivo.
•

Não foram observadas alterações plasmáticas na concentração de E2 e

testosterona, tampouco nos meios de incubação das gônadas. Nenhuma alteração sobre
o IGS, morfologia, ou histologia das gônadas foi observado.
•

Foram observadas alterações histopatológicas no baço dos indivíduos

expostos tanto ao fenantreno quanto ao veículo de diluição. O aumento no número de
CMMs e a presença de hemossiderose podem ser atribuídos a processos patológicos e
degradação de células e tecidos. Apesar de uma tendência a aumento na área dos
hepatócitos nos animais expostos ao fenantreno, não foi observada alteração
histopatológica hepática consistente ou do IHS, de maneira que uma exposição
subcrônica possivelmente seria esclarecedora nesse aspecto.
•

A exposição a altas concentrações de fenantreno (acima de 0,94 mg/L)

acarretou distúrbios comportamentais, de equilíbrio e locomoção dos animais em um
período inferior a 24 horas. Estudos sobre as causas e mecanismos que levam a essas
alterações são de grande importância.
•

O monitoramento regular e periódico dos níveis ambientais de HPAs se

faz necessário em toda a região do litoral Norte e não somente no CSS, já que a
hidrodinâmica da região poderia influenciar a qualidade da água e do sedimento de
áreas adjacentes. Além disso, estudos dos impactos desses compostos sobre a biota são
relevantes para se estabelecer valores de referência do teor máximo de contaminantes na
água e no sedimento e, a partir disso, medidas de conservação do ambiente costeiro e
marinho possam ser tomadas.
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8.

ANEXOS

Anexo I – Fichas de especificação e segurança do fenantreno.
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Anexo II - Protocolo de análise histopatológica e histoquímica de fígado, baço e
gônadas.

1. Fixadores
As amostras de gônadas foram fixadas em Bouin acético e as de fígado e baço
fixadas em formaldeído tamponado a 10%.

- Preparação de Bouin acético:
Ácido pícrico saturado.....................750ml
Formol a 40%..................................250ml
Ácido acético glacial..........................50ml

2. Desidratação e inclusão do material biológico
O material fixado passou por imersão em sequencia de etanol e xilol para a
desidratação e em seguida, todos os tecidos foram infiltrados e incluídos em paraplast
(Erv-Plast, Easy Path, Erviegas Instrumental Cirúrgico, São Paulo, Brasil) como
descrito a seguir:

-1 hora em etanol 95º;
-1 hora em etanol absoluto (2 vezes);
-1 hora em xilol (2 vezes);
-1 hora em paraplast (4 vezes).

Ao final, o material foi emblocado em paraplast novo com auxílio de fôrmas metálicas.

3. Secção do material biológico
O tecido biológico foi seccionado em cortes de 5μm de espessura em micrótomo
(Leica RM 2255) com uso de lâminas descartáveis. As secções foram montadas em
lâminas tratadas com poli-lisina (Poly-Lysine Solution Sigma Diagnostics INS, St, Louis
M. O. USA) diluída em proporção de 1:5 em água destilada, promovendo uma melhor
fixação. Finalmente as lâminas foram acondicionadas em estufa a 60ºC por 15 minutos
também a fim de garantir a fixação dos cortes sobre as lâminas.
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4. Técnicas de coloração
Para que o excesso de parafina fosse retirado mais facilmente, as lâminas foram
acondicionadas em estufa a 60ºC por duas horas e em seguida, passaram pela sequencia
de imersões abaixo visando sua hidratação, antes de serem submetidas às colorações:

- 20 minutos em xilol;
- 10 minutos em etanol-xilol (1:1);
- 10 minutos em etanol absoluto;
- 5 minutos em etanol 90º;
- 5 minutos em etanol 70º;
- 2 minutos lavando em água corrente.

4.1. Hematoxilina e Eosina

Soluções
a) Hematoxilina de Harris
- Hematoxilina................................. 10 g
- Óxido de mercúrio........................... 5 g
- Sulfato de alumínio e potássio....... 200 g
- Água destilada.............................1900 ml
- Etanol absoluto............................. 100 ml

1) Dissolver a hematoxilina no etanol;
2) Dissolver o sulfato na água quente;
3) Juntar a hematoxilina já dissolvida no sulfato em água quente;
4) Aquecer a solução rapidamente;
5) Colocar o óxido lentamente.
•

Hematoxilina para uso:

- Hematoxilina de Harris.........................200 ml
- Ácido acético glacial.................................4 ml
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b) Eosina
- Solução estoque de Eosina 1%:
Eosina..........................................................................l g
Água............................................................................100 ml
- Solução estoque Floxina B 1%:
FloxinaB......................................................................1 g
Água.........................................................................l00 ml
•

Eosina para uso:

- Eosina 1 %..................l00 ml
- Floxina 1%....................l0 ml
- Etanol 95º...................780 ml
- Ácido acético.................4 ml

Coloração
- 4 minutos em Hematoxilina;
- 1 minuto lavando em água corrente;
- 2 minutos em Eosina;
- 3 minutos lavando em água corrente.

Desidratação e montagem
- 3 minutos em etanol absoluto;
- 10 minutos em xilol;
- Montagem com Erv-mount® e lamínula.

4.2. Ácido Periódico de Schiff (P.A.S)

Soluções
c) Ácido Periódico:
-Ácido Periódico...............................1g
-Água destilada...........................100ml
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d) Reativo de Schiff
- Fucsina básica......................................1g
- Metabissulfito de sódio........................2g
- Ácido clorídrico normal...................20ml
- Água destilada................................100ml
- Carvão ativado...............................500mg
1) Aquecer a água destilada até a ebulição;
2) tirar do fogo, acrescentar e dissolver em seguida a fucsina básica;
3) Depois que a solução esfriar aquecer até 60ºC;
4) Filtrar e adicionar ao filtrado o metabissulfito e o ácido clorídrico normal;
5) Acrescentar o carvão ativado, agitar vigorosamente durante 1 minuto e filtrar.

O filtrado deverá ser incolor ou apresentar coloração amarelo palha. Se não apresentar
tais características, repetir carvão e filtragem até alcançá-las. O pH deve oscilar entre
1,00 e 1,25.

Coloração
- Água destilada;
- 10 minutos em Ácido Periódico;
- 5 minutos em água destilada;
- 45 minutos em Reativo de Schiff;
- 10 minutos lavando em água corrente;
- 15 minutos em Hematoxilina;
- 10 minutos lavando em água corrente.

Desidratação e montagem
- 3 minutos em etanol absoluto;
- 3 minutos em etanol:xilol (1:1);
- 10 minutos em xilol;
- Montagem com Erv-mount® e lamínula.
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