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RESUMO 

SILVA-NETO, G. M. Avaliação dos parâmetros funcionais e histológicos associados à exposição do 

peixe beijupirá Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) a concentrações subletais de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs). 2015. 56 f. Dissertação (Mestrado em Biologia 

Celular e tecidual) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2015. 

 

O petróleo é um dos xenobióticos mais utilizados pela humanidade e também 

um dos mais prejudiciais aos seres vivos. A formação do petróleo é composta em 97% 

por hidrocarbonetos, que são os maiores poluentes em potencial. Os hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPAs), os maiores constituintes do petróleo, são poluentes 

orgânicos de grande persistência ambiental, e seus compostos derivados são potenciais 

carcinogênicos que podem afetar toda biota em que estejam envolvidos.  

O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da exposição subletal 

aos HPAs na concentração de 0,4 ppm em peixes marinhos da espécie Rachycentron 

canadum por meio de parâmetros morfométricos, metabólicos e histológicos. 

Os HPAs foram obtidos através da extração da fração solúvel de petróleo em 

água (FSA) e avaliados qualitativamente por meio de espectrometria de fluorescência. 

Foram avaliados os índices hepato-somáticos (IHS), assim como as possíveis alterações 

histológicas do tecido hepático dos peixes,  supostamente decorrentes da exposição ao 

xenobiótico. Os parâmetros metabólicos através de biomarcadores de estresse como o 

cortisol, a glicose e o lactato plasmáticos, assim como a análise complementar por meio 

das proteínas totais foram determinados. 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que os espécimes de 

Rachycentron canadum não sofreram alterações nos parâmetros estressores quando 

submetidos à exposição aos HPAs. Quanto à análise histológica, os animais 

experimentais apresentaram alterações moderadas a graves no fígado decorrente da 

exposição aos HPAs. Os beijupirás demonstraram ser bons bioindicadores, por suas 

características comportamentais e respostas aos parâmetros analisados, o que pode 

viabilizá-lo como objeto de pesquisa. Cada vez mais, estudos que avaliam o impacto de 

xenobióticos como os HPAs, os quais em concentrações mínimas em organismos 

aquáticos podem afetar todo o equilíbrio da biota, evidenciam a importância do 

monitoramento ambiental, uma vez que a dispersão dos xenobióticos no ambiente pode 

resultar em mudanças em longo prazo. 

Palavras chave: Rachycenton canadum. HPAs. Estresse. Alterações histológicas 



 
 

 

 

Abstract 

SILVA-NETO, G. M. Evaluation of functional and histological parameters 

associated to beijupirá Rachycentrun canadum (Linnaeus, 1766) exposure to 

sublethal concentrations of policyclic aromatic hidrocarbons (PAHs). 2015. 56 f. 

Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e tecidual) – Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2015. 
 

Oil is one of the humanity most used xenobiotics, and also one of the more 

dangerous to animals. Oil has about 97% of hydrocarbons in its constitution, which  

have the major pollutant potential. Polycyclic Aromatic Hidrocarbons (PAHs) are 

organic pollutants of high environmental persistence level, and its derivatives have 

carcinogenic potential and can affect all involved biota. 

The present study aimed to evaluate the sub lethal exposure effects do PAH in 

the marine fish Rachycentron canadum by morphometric, metabolic and histological 

parameters. 

PAHs were obtained by extraction of oil soluble fraction in water (WSA) and 

were quantitatively evaluated by fluorescence spectrometry. Bioassays were performed 

using the concentration of 0.4 ppm previously determined. We evaluated the 

hepatosomatic index (HSI) and the possible histological changes in the liver of the fish, 

supposedly obtained in consequence of the exposure to the xenobiotic. Metabolic 

parameters using biomarkers of stress such as cortisol, plasma glucose and lactate, as 

well as additional analysis by total protein, were determined. 

Our results showed that Rachycentron canadum did not show alterations on the 

parameters of stress. Regarding to the histological analysis, animals presented mild to 

severe changes in the liver, possibly as result of PAHs exposure. Rachycentron 

canadum resulted to be a good bioindicator, because of its behavioral characteristics and 

responses to analyzed parameters, which can make it viable as subject for researches. 

Studies that evaluate xenobiotic impacts like PAHs, in which minimal 

concentrations can affect the equilibrium of all biota, show the importance of 

environmental monitoring, once environmental xenobiotics dispersion can produce long 

term changes. 

 

Keys Words: Rachycentron canadum – Stress – PAHs – Histological changes 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Petróleo 

O petróleo (palavra derivada do latim Petra (pedra) + Oleum (óleo)) é um 

combustível fóssil composto por hidrocarbonetos, compostos nitrogenados, sulfurados, 

oxigenados e metais pesados. Seus principais hidrocarbonetos são os saturados, 

insaturados e os aromáticos. Os hidrocarbonetos saturados são constituídos de átomos 

de carbono, unidos por ligações simples ao maior número possível de átomos de 

hidrogênio, formando cadeias lineares, ramificadas ou cíclicas. Representam a maior 

parte da constituição do petróleo líquido e do gás natural. Os hidrocarbonetos 

insaturados apresentam pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre um átomo de 

carbono e um de hidrogênio. Já os hidrocarbonetos aromáticos são constituídos por 

ligações alternadas entre duplas e simples formando um anel com seis átomos de 

carbono, e são subdivididos em: hidrocarbonetos monocíclicos aromáticos que possuem 

um único anel e são voláteis, cujos hidrocarbonetos mais importantes incluem o 

benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno (BTEX) e os hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPA), que possuem dois ou mais anéis aromáticos, como por exemplo: o 

naftaleno (2anéis); o fenantreno, o antraceno, o fluoreno (3 anéis); o pireno e o benzo(a) 

antraceno e criseno (4anéis)  (ABADIE, 1999; KASSINIS, et al., 1998; ORNELLAS, et 

al. 2007; SILVA, et al., 2009).  

O estado físico do petróleo vai depender da sua formação geológica, local de 

origem da matéria orgânica e da intensidade do processo térmico. Em estado líquido é 

uma substância oleosa, inflamável, com cheiro característico, menos denso que a água e 

com sua coloração variante que pode ser desde o castanho escuro até o negro (ABADIE, 

1999). 

Para atingir seu nível máximo de aproveitamento, o petróleo deve ser submetido 

a uma série de processos que são conhecidos como refinamento. Ao passar pelo 

refinamento, ele recebe uma série de beneficiamentos que englobam etapas físicas, 

químicas e de separação, que originam as frações de destilação. Estas são processadas 

por meio da separação e da conversão para então atingir seus derivados finais 

(ABADIE, 1999; SILVA, et al., 2009). 

A indústria do petróleo por volta do ano de 2000 desencadeou uma preocupação 

com o esgotamento das reservas de petróleo confirmadas até então (figura 1), 

preocupação essa que foi intensificada pelo aumento da demanda de petróleo utilizada 
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(figura 2), e como solução voltou sua atenção para a exploração offshore. Isso fez com 

que o avanço tecnológico que abrange desde a exploração de águas profundas e 

ultraprofundas, como o aperfeiçoamento dos meios de transporte, as novas fontes de 

energia assim como o processo de refinamento, fossem muito intensificados 

(FINNVEDEN, et al., 2002). 

 

 

Figura1. Reservas mundiais de petróleo – valores confirmados. Fonte Bp, Statistical Review of World 

Energy, 2013. 

 

 

Figura 2. Consumo mundial de derivados de petróleo. Fonte Bp, Statistical Review of World Energy, 

2013. 
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Uma indústria petrolífera se divide em dois grandes blocos que envolvem 

atividades distintas, o primeiro é chamado de upstream que é o responsável pelas 

atividades relacionadas à exploração e produção do petróleo, o segundo bloco é 

chamado de downstream e está relacionado ao transporte, refino e distribuição do 

composto (figura 3) (TEIXEIRA; GUERRA, 2003). 

 

 

Figura 3. Divisão da indústria petrolífera. Fonte: Teixeira e Guerra, 2003. 

 

De acordo com Teixeira e Guerra (2003), para se iniciar uma exploração 

offshore são necessárias cinco etapas que envolvem exploração, reservatório, 

perfuração, completação e produção. Os itens que compõem essas etapas estão descritos 

na figura 4. 
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Figura 4.  Etapas dos processos de exploração e produção offshore. Fonte: Teixeira e Guerra (2003). 
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1.2 Impactos ambientais 

O ambiente aquático é invariavelmente atingido pela ação antrópica, seja de 

forma direta ou indireta, afetando o desenvolvimento de toda a biota local. Pesquisas 

com o intuito de avaliar os efeitos dos poluentes ambientais em peixes têm mostrado 

que a ação desses fatores está afetando esses animais, e a toxicidade dos xenobióticos 

vem alterando: taxas no aumento da ventilação branquial dos peixes; aumento da 

captação de substâncias tóxicas exógenas e a sinergia existente entre as mesmas 

(ALCARAZ; ESPINA, 1995; KOCK, et al., 1996; MACLEOD; PESSAH, 1973; 

SILVA, et. al., 2002). Todos esses efeitos podem tornar o potencial de produtividade 

mais baixo alterando tanto as populações de peixes selvagens como em sistemas de 

aquicultura intensiva que é praticada em vários países (WINKALER, et al., 2001; 

ZANIBONI; WEINGARTNER, 2007). 

Tratando-se especificamente do petróleo, o risco de contaminação no meio 

ambiente é iminente desde o início de sua obtenção, nos processos de prospecção, 

extração e refino, até seu destino final (NISHIGIMA, et al., 2001; SILVA et al., 2009). 

As atividades relacionadas com a exploração de petróleo são potenciais geradores de 

impactos ambientais: estima-se que de 1970 a 2005 foram  lançados cerca de 5.700.000 

toneladas de óleo no mar (CANTAGALLO, et al., 2007). 

A contaminação aquática por petróleo pode ocorrer por meio de acidentes que 

envolvam grandes quantidades como o ocorrido em 1989 no Alasca (E.U.A) com o 

petroleiro Exxon Valdez; em Angola no ano de 1991; no Litoral norte no Canal de São 

Sebastião em 1978 e no Golfo do México em 2010. Esses acidentes comumente tornam-

se irreversíveis, devido à sua alta toxicidade e volume. Também através de pequenas 

quantidades, que podem ocorrer por um longo período de forma silenciosa, através das 

atividades rotineiras, seja por falta de manutenção ou mesmo de investimentos em 

segurança ambiental (TIBURTIUS; ZAMORA, 2004). 

Os contaminantes ambientais que entram em contato com o ecossistema marinho 

podem prejudicar em vários aspectos a homeostase desses organismos aquáticos 

(SILVA et al., 2009). 

Com a contaminação, da água pode ocorrer diversas alterações nos organismos 

aquáticos. No caso dos peixes, a contaminação crônica subletal pode causar ao longo do 

tempo: supressão do sistema imune; alterações no sistema endócrino; inibição ou falha 

reprodutiva; lesões teciduais; efeitos teratogênicos e danos no DNA.  
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Hoje encontramos muitas áreas com problemas de contaminação por petróleo e a 

médio e longo prazo isso vem se tornando um fator preocupante. Informações que 

demonstrem de que forma esse composto está afetando o meio ambiente torna-se cada 

vez mais relevantes (ASS, et al., 2001; BERNET, et al.,1999). 

De acordo com Tiburtius e Zamora (2004) o potencial carcinogênico dos HPAs 

deve ser muito bem avaliado para se ter um parâmetro dos riscos e dos efeitos que os 

organismos estão expostos. 

No caso dos peixes que possuem total interação com meio aquático, a 

contaminação pode custar uma adaptação além dos seus limites, levando o indivíduo a 

mudanças que possam acarretar danos irreversíveis (ALCARAZ; ESPINA, 1995; 

KOCK, et al., 1996; MACLEOD; PESSAH, 1973; SILVA et al., 2002; WINKALER, et 

al., 2001; ZANIBONI; WEINGARTNER, 2007).  

Quando os animais aquáticos são afetados pelos contaminantes ambientais, o 

fígado, que é um órgão central com inúmeras funções vitais no metabolismo básico dos 

vertebrados e que é o principal sítio de biotransformação da maioria dos xenobióticos, 

que estão presentes no ambiente aquático, torna possível a detoxificação ou a 

bioativação dessas substâncias, que pode levar o animal a uma adaptação que nem 

sempre lhe é favorável (PEREIRA; MARTINEZ, 2007; SANTOS, et al., 2004).  

Para identificar como os animais estão sendo afetados, são utilizadas espécies 

que sejam bioindicadoras, pois elas possuem todos os atributos necessários para 

identificar os danos que tanto este xenobiótico como outros causam no meio que estes 

animais vivem (BEG, et al., 2009; KENNISH, 1997; TIBURTIUS; ZAMORA, 2004). 

É sabido que os HPAs se destacam por sua estabilidade e persistência no meio 

aquático, levando os animais a níveis de estresse que podem ultrapassar os seus limites, 

tornando-os mais suscetíveis a doenças, predadores, mutações e outras condições 

prejudiciais que podem levar as espécies mais sensíveis a extinção (WINKALER, et al., 

2001; ZANIBONI; WEINGARTNER, 2007). 

 De acordo com Rangel et al. (2012) as concentrações de HPAs em diversas áreas 

de estudos, demostram que esse xenobiótico está cada vez mais presente no meio 

aquático (tabela 1), e com isso a dinâmica natural desse ambiente pode ser alterada e 

assim afetar todos os seres que nele habitam.  
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Tabela 1 Análise de concentrações de HPAs encontradas em diversas áreas de estudo.  

 

Fonte: Rangel et al., 2012.   

1.3 Estressores Ambientais  

O ambiente aquático é extremamente dinâmico e proporciona aos organismos que 

nele habita a ação de inúmeras alterações como, por exemplo: mudanças rápidas na 

concentração de O2 dissolvido, no pH, e na salinidade. Além disso, os estressores 

ambientais químicos como os HPAs vêm exigindo dos peixes, que tem uma grande 

interação com este ambiente, uma adaptação. Contudo isso pode alterar de forma 

negativa o delicado equilíbrio que existe entre esses animais e seus habitats, e também 

provocar mudanças em seus organismos (BARTON et al., 1991; COSTA, et al., 2005; 

WESTER, et al., 2002). 

Os fatores de estresse tem sido a principal causa das perdas de lucros na 

piscicultura, pois afetam o metabolismo e consequentemente a reprodução e o 

crescimento dos peixes (LIMA, et al., 2006).  

O estresse pode ser descrito como um estímulo que promove alterações na 

homeostase, envolvendo o sistema nervoso autônomo. Alguns autores consideram o 

estresse como uma série de respostas, denominada como Síndrome Geral de Adaptação, 

a qual apresenta três estágios: primeiro a reação de alarme, onde ocorre uma série de 

alterações fisiológicas como resposta inicial ao estímulo, a fim de compensar o 

distúrbio; segundo a resistência, através de respostas fisiológicas de ajuste ou 

compensatórias para retorno à homeostase e por último a exaustão, onde a duração ou 

severidade dos distúrbios causados pela exposição ao estressor excede os limites, 

podendo levar a uma condição patológica ou morte (LIMA et al., 2006).  

Martins da Rocha e colaboradores (2004) descrevem o estresse como um estado 

produzido pelo ambiente ou outro fator, que promove respostas adaptativas além da 

faixa normal de funcionamento do organismo, de modo que as chances de sobrevivência 
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tornam-se significativamente reduzidas. Sendo assim a resposta ao estresse é uma forma 

de adaptação que melhora as chances de sobrevivência frente a uma situação que 

exponha o animal a uma condição fora de seu padrão normal. 

De acordo com Brandão e colaboradores (2006), as respostas de estresse podem 

ser divididas em três categorias: primária, secundária e terciária. As respostas primárias 

são as hormonais, as secundárias são mudanças nos parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos e as terciárias são o comprometimento no desempenho, mudanças no 

comportamento e aumento da suscetibilidade a doenças.  

Em situações de estresse, o cortisol tem seu nível elevado e atua no metabolismo 

dos carboidratos, gorduras e proteínas, e possui três ações primarias: estimular a quebra 

de proteínas, de  gorduras, e providenciar a metabolização da glicose no fígado 

(ALURU; VIJAIAN, 2009; CARRIÓN, et al., MARTINS DA ROCHA et al., 2006; 

VIJAYAN, et al., 2003). É conhecido como o hormônio do estresse, pois ativa respostas 

do corpo diante de situações de emergência, onde aumenta a pressão arterial e o açúcar 

no sangue, gerando energia muscular. Ao mesmo tempo, todas as funções anabólicas de 

recuperação, renovação e criação de tecidos são paralisadas e o organismo se concentra 

na sua função catabólica para a obtenção de energia. Uma vez que o estresse é superado, 

os níveis hormonais e o processo fisiológico voltam à normalidade, mas quando este se 

prolonga, os níveis de cortisol no organismo disparam (BRANDÃO,  et al., 2006). O 

figado é um órgão alvo do cortisol, pois reflete suas principais ações, como o 

metabolismo energético e outras, como a reduçaõ do crescimento, falha no sistema 

imune e reprodutivo (WENDELAAR BONGA, 1997). 

De acordo com Aluru e Vijayan (2009) uma das respostas ao estresse é a rápida 

elevação do nível de cortisol no plasma sanguíneo. O cortisol que é um hormônio 

corticosteróide, que também é responsável pela diferenciação das células de cloreto, as 

quais têm como uma das funções principais a osmorregulação em animais marinhos. 

Este hormônio apresenta também efeitos sobre o metabolismo de carboidratos, proteínas 

e lipídeos. A resposta ao estresse geralmente é seguida por hiperglicemia, devido á ação 

do cortisol sobre a glicose hepática através da gliconeogênese, proporcionando uma 

energia extra para que o animal tenha forças para superar situações que envolvam 

mudanças, sendo elas físicas ou fisiológicas.  

De acordo com Aluru e Vijayan (2009), os efeitos do cortisol podem ser diretos, 

quando ocorre o aumento da produção de glicose, e indiretos, aumentando a ação dos 

hepatócitos, da adrenalina e da insulina sobre o metabolismo dos carboidratos.  
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O cortisol é considerado um ótimo indicador para avaliação de estresse primário 

em peixes (MOMMSEN, et al., 1999). Seus resultados podem ser facilmente 

comparados com o de outras espécies, pois existe uma vasta literatura sobre este 

bioindicador (BARTON, et al., 2002). 

Para avaliação da resposta secundária, temos a determinação da concentração dos 

níveis de glicose sanguínea ou plasmática. Assim como nos mamíferos, a glicose para 

os peixes é a principal fonte de energia, e quando esta não é suficiente para manter a 

homeostase do animal, outra fonte energética proveniente do fígado é disponibilizada, o 

glicogênio (MOMMSEN et.al., 1999; SILVEIRA, et al., 2009; TIHONEM, et al., 

1995). 

De acordo com Aluru e Vijayan (2007), a glicose durante o período de estresse é 

produzida pelo fígado por gliconeogênese, que converte o glicogênio em glicose, com o 

intuito de levar energia para outros tecidos além do fígado, como o cérebro, brânquias e 

coração. Quando o organismo do animal utiliza essas vias, ocorre sinalização 

adrenérgica e ativação da via glicogeneolitica, e a manutenção em longo prazo nos 

níveis de glicose, assim como a reposição do conteúdo de glicogênio hepático, está 

associado á alta regulação das vias gliconeogênicas (WISEMAN, et al., 2007).  

De acordo com Vijayan (2003), a glicose é comumente usada como parâmetro 

indireto de estresse nos peixes, mas sua resposta é dependente de outros fatores, tais 

como o cortisol e o lactato plasmático.  

A utilização dos medidores de glicose é de simples utilização e facilmente 

encontrados no mercado, sendo amplamente utilizado para respostas relacionadas ao 

estresse (SILVEIRA, et al., 2009). 

O lactato também é um ótimo indicador para respostas secundarias, e de acordo 

com Randall e Perry (1992), os níveis de lactato são aumentados quando o peixe sofre 

um estresse agudo como o manejo, a captura e até mesmo hipoxia. Ele é produzido após 

a queima da glicose (glicólise), sendo o produto final dessa degradação (metabolismo 

anaeróbico láctico), onde o corpo encontra uma fonte de energia sem a presença de 

oxigênio. Também pode ser gerado através de tecidos bem oxigenados pela glicólise 

aeróbica. É uma substância dinâmica e quando produzida tem a tendência a sair do 

músculo entrando nos músculos vizinhos e na corrente sanguínea ou até mesmo no 

espaço entre as células musculares. É produzido diariamente pelo corpo em baixa 

quantidade. Quando existe o aumento de atividade ocorre o aumento do piruvato, e 

como o organismo não consegue utilizá-lo totalmente como energia aeróbia, ele acaba 
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sendo transformado em lactato. Ao ser captado pelo fígado é convertido em glicose 

através da gliconeogênese, ou utilizado como energia.  

A glicose em sua forma anaeróbica produz 47 kcal/mmol, e na sua forma aeróbica 

produz 673 kcal/mmol; a oxidação do lactato produz 326 kcal/mmol, um mole de 

glicose gera 2 moles de lactato; com  isso a energia gerada pelo lactato pode ser 

utilizada em outros órgãos que ainda estejam em aerobiose como o sistema nervoso 

central. O lactato pode ser classificado como uma fonte de energia alternativa do 

organismo.  

O lactato em grande concentração no organismo pode gerar hiperacidez, que 

indiretamente determina uma acidose metabólica, e através dele podemos medir o 

acúmulo de ácido láctico decorrente do aumento do exercício físico à medida que os 

animais são expostos a um agente estressor (NELSON; COX, 2011; SILVEIRA, et al., 

2009). 

Para a resposta terciária temos a avaliação histológica de órgãos, sendo os mais 

utilizados as brânquias e o fígado. A ocorrência de alterações celulares e teciduais 

decorrentes da exposição a estressores ambientais como PCBs, HPAs, organoclorados, 

organofosforados, metais pesados, dentre outros, têm sido relatadas por vários autores 

(OLIVEIRA RIBEIRO, et al., 2000; SALVO, et al., 2008). Estudos tratando 

especificamente dos efeitos dos HPAs em organismos aquáticos demonstraram que 

peixes expostos a esses xenobióticos num derramamento de petróleo apresentam sérias 

alterações no epitélio branquial, com lesões estruturais nas lamelas respiratórias e 

hiperplasia de células secretoras e de cloreto, comprometendo assim as trocas gasosas 

dos mesmos com o meio, resultando em hipóxia (BARTON, et al., 1991; BARTON, et 

al., 2002; PRASAD, 1991). 

Como analise complementar a resposta terciaria, um ótimo indicador são as 

proteínas totais. Constituídas basicamente pela albumina e globulinas, constituem a 

parte estrutural da maior parte dos órgãos. Além disso, atuam como catalisadores 

enzimáticos nas reações bioquímicas, como carreadores de muitos constituintes do 

plasma e da defesa do organismo. A albumina é uma lipoproteína transportadora de 

moléculas pequenas e sua função é evitar perda de liquido dos vasos sanguíneos através 

da pressão osmótica; sua síntese é influenciada pela nutrição, balanço hormonal, estado 

geral do fígado e estresse. As globulinas abrangem proteínas que atuam no sistema 

imune, enzimas e proteínas transportadoras (KANEKO, 1997; LEITE, 1995). 
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O estresse exerce efeito depressivo sobre várias respostas imunológicas em 

peixes, como o aumento nas proteínas totais, na diminuição de anticorpos e no número 

de células produtoras de anticorpos (CARLSON, et al., 1993; MILLIGAM; WOOD, 

1982).  

De acordo com Barros (2006), a avaliação de parâmetros sanguíneos como a 

determinação dos níveis de proteína total é eficaz na análise complementar de 

medidores do estresse, ocasionados por alterações fisiológicas seguidas de condições de 

estresse, sendo essa nutricional, física ou química.    

Com a quantificação de proteínas totais, pode-se determinar se existe alguma 

anormalidade ocorrendo com o indivíduo, onde quando as proteínas estão em níveis 

elevados,  pode representar uma doença crônica do fígado, e quando em níveis baixos, 

pode ser resultado de uma insuficiência do fígado e doença renal (RANZANI PAIVA; 

SILVA-SOUZA, 2004). 

1.4 Espécie Bioindicadora 

O Rachycentron canadum, único representante da família Rachycentridae, é uma 

espécie de peixe marinho nativa, popularmente conhecido como beijupirá (peixe da pele 

amarela em tupi-guarani), e por vários outros nomes de acordo com a região em que se 

encontra, como por exemplo, parambiju e cobia (BENNETI, et al., 2008; CAVALLI, et 

al., 2009; SANCHES et al., 2008). Devido à excelente qualidade de sua carne e sua fácil 

adaptabilidade em cativeiro possui alto valor comercial. É uma espécie nerítica e 

epipelágica de hábito natatório ativo devido à ausência de bexiga natatória e de 

comportamento migratório. Prefere águas mais quentes, na qual a temperatura média é 

de 24 °C e sua ocorrência se dá em áreas do oceano Atlântico e do Pacífico. No Brasil 

está presente nas regiões norte, nordeste, sul e sudeste (ARENDT et al., 2001; 

CAVALLI, et al., 2009).  

O Rachycentron canadum é um animal de crescimento rápido podendo atingir o 

peso de 23 kg e comprimento de até dois metros. Seu corpo é alongado em forma de 

torpedo, possui a cabeça chata e a mandíbula inferior projetada para frente sendo 

facilmente distinguido pela primeira nadadeira dorsal, que é composta de 7 a 9 curtos e 

fortes espinhos isolados, não ligados por membrana. A nadadeira caudal é semilunar em 

adultos e em forma de remo nos jovens. Suas escamas são pequenas e encaixadas na 

pele. Possuem bandas de dentes nas maxilas e na região do palato e da língua. A 

coloração nos adultos varia entre marrom e bronze, sendo a parte ventral creme com 
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duas faixas laterais que variam do branco ao bronze, os jovens possuem um branco mais 

nítido e um toque de rosa na nadadeira caudal. Sua maturidade sexual geralmente é 

atingida a partir do segundo ano de vida (BENNETI, et al., 2008; FAULK, et al., 2007; 

SANCHES et al., 2008).                                                                                      

Em geral essa espécie vive isolada juntando-se aos outros apenas para realizar a 

desova. É uma espécie carnívora alimentando-se de nécton e zoobentos, incluindo 

peixes, crustáceos, bivalves e podem também seguir grandes animais como tubarões, 

tartarugas e raias manta para obter restos de presas que são deixados para trás.  Esse 

animal pode associar-se a estruturas que estejam na água (boias, lixos, naufrágios, 

recifes artificiais e outros elementos estruturais), e também conseguem adentrar em 

estuários e manguezais em busca de presas. Devido à sua alta adaptabilidade em busca 

de alimento e também de locais em que pode ocorrer, o beijupirá ocupa uma posição de 

destaque na cadeia trófica, tornando-o um bom objeto de pesquisa, pois devido a essas 

características pode-se correlacioná-lo diretamente ao ecossistema em que vive 

(BENNETI, et al., 2008; CAVALLI, 2009). 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar os efeitos subletais da fração solúvel de petróleo (FSA) em peixes marinhos da 

espécie Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766), por meio de parâmetros 

morfométricos, metabólicos e histológicos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Para os peixes da espécie Rachycentron canadum após os diferentes tratamentos com 

HPAs na concentração de 0,4 ppm: 

 

 Exposição subletal por um período de 7 e 14 dias; 

 Avaliar os peixes quanto aos parâmetros morfométricos;  

 Determinar o índice hepatossomático e fator de condição; 

 Caracterizar o tecido hepático quanto à estrutura morfológica e avaliar as 

possíveis alterações celulares por meio de técnicas histológicas; 

 Determinar os níveis de cortisol, glicose e lactato plasmáticos assim como 

quantificar as proteínas totais. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Extração da Fração Solúvel de Petróleo em Água  

 

Amostras de petróleo previamente caracterizadas química e fisicamente foram 

requisitadas ao centro petroquímico da Petrobrás do município de São Sebastião –SP – 

TEBAR. A fração solúvel foi obtida conforme o método de Vieira (2009), sendo a 

curva de saturação na subfase aquosa obtida pela monitoração da fluorescência em 

intervalos de tempos apropriados que foram determinados para a amostra fornecida pela 

Petrobrás. O protocolo de extração tem sido amplamente utilizado e foi pré-estabelecido 

por Lee e Anderson (2005) e adaptado em nosso laboratório (SALVO, et al., 2012). As 

análises foram realizadas no Instituto de Química da Universidade de São Paulo em 

espectro fluorímetro Shimadzu RF-5301PC.  

 

3.2 Descarte dos Resíduos 

 

 Ao término de cada experimento, as águas dos aquários foram coletadas, e 

acondicionadas em recipientes plásticos de 1.000 litros. Posteriormente, os mesmos 

foram enviados a Petrobrás para tratamento e disposição final dos resíduos, de acordo 

com a Resolução do CONAMA n.º358/2005.  

 

3.3 Aclimatação 

 

Espécimes de Rachycentron canadum (Linnaeus, 1776) (figura 5), totalizando 

60 indivíduos com comprimento total de 23,18 cm (±1,75), comprimento médio padrão 

de 18,56 cm (±1,69) e média de peso de 52,26g (±3,77), foram obtidos na estação de 

piscicultura ME localizada no Litoral Norte de São Paulo em Ilha Bela. Uma parte dos 

experimentos foi realizada no Centro de Biologia Marinha da USP (CEBIMar/USP) e 

outra parte no biotério aquático do laboratório de Histofisiologia Evolutiva do Instituto 

de Ciências Biomédicas da USP (ICB/USP). Os beijupirás foram acondicionados em 

aquários de 150 litros, sob condições abióticas controladas diariamente quanto: ao pH 

(8±0,2); o fotoperíodo natural; a temperatura (23±2 
o
C); a salinidade (34±2‰); o 

oxigênio dissolvido e a concentração de amônia. O alimento fresco foi fornecido ad 
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libitum uma vez ao dia. Nessas condições, os peixes passaram por um período de 

aclimatação de 15 dias para diminuição do estresse. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Peixe da espécie Rachycentron canadum, utilizados filhotes em todos os bioensaios.  

 

3.4 Determinação da Concentração Letal Média (CL50) 96 Horas 

 

A concentração letal média (CL50) da fração solúvel em água (FSA) em 96 horas 

de exposição foi previamente determinada por Salvo et al., 2012, e ficou estabelecida 

em 0.6 ppm. 

 

3.5 Exposição Subletal 

 

Os bioensaios foram realizados utilizando a concentração de 0.4 ppm e para isso, 

os beijupirás foram divididos em três grupos de dez indivíduos cada, sendo um grupo 

controle e dois grupos experimentais. Um grupo foi exposto à FSA na concentração de 

0,3 ppm por um período de 7 dias, e o outro grupo por um período de 14 dias. O sistema 

utilizado foi o semi-estático, o qual permite a renovação parcial da água do mar a cada 

48 horas (figura 6). Os aquários tinham a capacidade de 150 L cada e nos mesmos 

foram colocados a proporção equivalente a menos de 1 grama de peixe por litro de água, 

evitando assim o estresse. 

As condições abióticas foram semelhantes às descritas no item 3.3 com exceção 

da alimentação, a qual foi fornecida normalmente até 24 horas antes do término dos 

experimentos, quando foi interrompida e os peixes mantidos em jejum. 
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    Grupo 1: controle                Grupo 2: 7 dias HPAs         Grupo 3: 14 dias HPAs 

Figura 6. Disposição dos peixes da espécie R. canadum durante os bioensaios de exposição subletal aos 

HPAs na concentração de 0,4 ppm  por períodos de 7 e 14 dias. 

 

3.6 Obtenção do Material de Estudo 

 

Após os períodos de 7 e 14 dias de exposição subletal á FSA, os peixes de todos 

os grupos foram anestesiados com benzocaína 2%, tiveram o sangue puncionado da veia 

caudal por meio de seringas heparinizadas. Para obtenção do plasma, o sangue foi 

centrifugado através do equipamento Hettich Zentrifugen com RPM 3000, RAD/mm 

100, RCF 1006 por 3 minutos. Para o processamento histológico, os peixes foram 

eutanasiados após secção medular e tiveram o fígado retirado e pesado. Posteriormente 

os fígados foram seccionados em pequenos fragmentos de aproximadamente 3cm, 

fixados em solução de Mcdowell gelado (paraformaldeído 4% e glutaraldeído 25% em 

tampão fosfato - pH 7.2) por um período de 24 horas. 

 

3.7 Análises Morfométricas 

 

Os fígados colhidos foram pesados e os índices somáticos calculados segundo 

Adams e Maclean (1985), de acordo com a seguinte equação:  

Índice hepatossomático: IHS = (Peso fígado/ Peso peixe)] x 100. 

Fator de condição: FC = (Peso de peixe/Comprimento total
3
) x 100.  

Fórmulas de acordo com Bagenal e Tesch, (1978). 

 

3.8 Parâmetros Metabólicos 

 

Foram avaliados os parâmetros influenciados pelos agentes estressores. O material 

colhido foi centrifugado durante três minutos para analisar o cortisol através de ensaios 

enzimáticos e leitura realizada por meio do equipamento ELISA, assim como a glicose 
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que foi analisada em ensaio por kits enzimáticos colorimétricos e leitura realizada 

através do equipamento ELISA; lactato realizado através de análise quantitativa por 

meio do kit IDEXX Vettest e sua leitura feita pelo equipamento Vet Test 8008: esse 

teste é de comum utilização, inclusive em peixes, e por meio dele podemos quantificar o 

material analisado e detectar de maneira simples e eficaz alterações no material. 

(FERREIRA, et al., 2010).  

Parâmetros complementares também foram analisados, como a análise da proteína 

total para avaliar o nível de comprometimento ao qual o estresse levou esse animal. 

Adicionalmente, essas análises também foram efetuadas por meio de kit IDEXX Vet 

Test e a leitura realizada através do equipamento Vet Test 8008. 

 

3.9 Avaliação Histopatológica 

 

Os fígados fixados em Mcdowell foram desidratados em álcool e incluídos em 

Paraplast (Sigma©). Posteriormente, foram realizados cortes de 4 µm no micrótomo 

Zeiss
®

Hyrax M25, as lâminas foram preparadas e coradas com ácido periódico – Schiff 

(PAS) e Hematoxilina- Eosina (HE).  

As lâminas prontas foram digitalizadas utilizando o microscópio com câmera 

AxioCam HRC (Zeiss), onde foram tiradas 10 fotos de 5 cortes diferentes de cada peixe 

totalizando em 50 fotos nos aumentos finais de 1000x, 400x e 100x. Após a 

digitalização das lâminas, os cortes de fígado foram submetidos a um programa 

específico de mensurações de área, Image J
®

.  

Nos cortes foram analisadas 100 áreas, medindo o núcleo dos hepatócitos e 

fazendo a contagem dos vasos sanguíneos.  

Também foi analisada a presença de alterações histológicas nos fígados, e as 

mesmas classificadas em estágio de severidade segundo o método de Poleksic e 

Mitrovic-Tutundzic (1994). Esse método classifica em estágios (I, II, e III) o grau de 

danos encontrado no material analisado (tabelas 1 e 2). 
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Tabela 2 Alterações histológicas consideradas na análise dos fígados dos peixes (Rachycentron 

canadum) do grupo controle e dos animais expostos aos HPAs (0,4 ppm) 

Alterações Histológicas Hepáticas Estágio 

a) Alterações nos hepatócitos  
     Desarranjo dos cordões hepáticos  I 

     Perda ou atipia do contorno celular  I 

     Perda ou atipia do contorno nuclear  I 

     Aumento do volume celular  I 

     Aumento do volume nuclear  I 

     Atrofia nuclear  II 

     Intensa vacuolização citoplasmática  I 

     Vacuolização nuclear  II 

     Diminuição da freqüência relativa de ocorrência de 

núcleos  

I 

     Degeneração citoplasmática  II 

     Degeneração nuclear  II 

     Rompimento celular  II 

     Diminuição do glicogênio  I 

     Estagnação biliar  I 

b) Alterações nos vasos sanguíneos  

     Aumento da frequência relativa de vasos sanguíneos I 

     Hiperemia  II 

     Ruptura de vasos  II 

     Aumento do volume relativo dos vasos  I 

c) Alterações nos canalículos biliares  

     Degeneração dos canalículos biliares  II 

d) Estágio terminal  

     Necrose (focal ou total)  III 

 

Após a análise das alterações, foi utilizado o Índice de Alteração Histológica 

(I.A.H.) por intermédio de uma equação que permite quantificar essas alterações, 

tornando possível comparar o grau de alteração encontrado e correlacionar os dados 

encontrados com o estresse em que o peixe está envolvido: 

      na         nb            nc 

I= Σai + 10Σbi + 100Σci 

        i=1        i=1           i=1 

 

 

 

 

Onde: 
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A Primeiro estágio de alteração 

B Segundo estágio de alteração 

C Terceiro estágio de alteração 

Na Número total de alterações de 1° estágio 

Nb Número total de alterações de 2° estágio 

Nc Número total de alterações de 3° estágio 

 

Foram estabelecidas ainda, relações entre os valores de I e os efeitos nos órgãos, 

descritos na tabela 2. 

 

Tabela 3 Relação entre os valores que compõem a fórmula que representa o estágio de alterações devido 

à contaminação dos HPAs, onde relaciona-se I aos efeitos nos órgãos.  

Valores de I Efeitos 

0 – 10 Órgão funcionamento normal 
11 – 20 Órgão com alterações de leves a moderadas 

21 – 50 Órgão com alterações de moderadas a graves 
  51 – 100 Órgão com alterações graves 

> 100 Órgão com danos irreversíveis 

 

 

3.10 Análise Estatística 

Os dados numéricos obtidos foram avaliados por meio da análise de variância – 

ANOVA critério único, seguido pelo teste de Tukey. Foi utilizado o programa 

estatístico GraphPadInStat. Diferenças foram consideradas significativas quando 

p<0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

Com a análise microscópica do fígado dos animais do grupo controle, 

observaram-se vacuolização citoplasmática e hepatócitos com citoplasma homogêneo 

formando cordões hepáticos (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Fotomicrografia do corte histológico do fígado de Rachycentron canadum, grupo controle. O 

asterisco indica a presença de um vaso sanguíneo, a seta preta indica hepatócitos formando cordões 

hepáticos e a seta roxa indica vacuolização citoplasmática. Coloração Hematoxilina – Eosina. Escala 10 

µm. 

 

Foram feitas as análises de densidade de vasos sanguíneos hepáticos, onde 

resultou em uma média de 8 vasos sanguíneos (±2) para os animais dos grupos controle, 

uma média de 10 vasos sanguíneos (±2) para os animais expostos aos HPAs por 7 dias e 

uma média de 11 vasos sanguíneos (±1) para os animais expostos aos HPAs por 14 dias. 

Não foi observada diferença estatística significativa. 

Com a análise morfométrica do núcleo dos hepatócitos, nota-se uma média de 

8,34 µm
2
 (±1,95) para os animais controles, uma média de 10,75 µm

2
 (±1,93) para os 

animais expostos aos HPAs por 7 dias e uma média de 12,23 µm
2
 (±2,89) para os 

animais expostos aos HPAs por 14 dias, ocasionando uma diferença estatística 

significativa (p=0,0001) entre o grupo controle, o grupo exposto aos HPAs por 7 dias e 
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os expostos aos HPAs por 14 dias, caracterizando aumento no volume nuclear (Figura 

8).  

 

 

Figura 8. Análise morfométrica da média dos núcleos de hepatócitos de Rachycentron canadum, 

indicando o grupo controle e os expostos aos HPAS por 7 e 14 dias na concentração de 0,4 ppm. Foi 

encontrada diferença estatística entre o grupo controle e os grupos expostos aos HPAs. Anova seguido do 

teste de Tukey (*p<0,5).  

Foram observados nos grupos dos animais expostos em HPAs uma intensa 

vacuolização citoplasmática, e hiperemia dos vasos hepáticos (Figura 9, figura 10) 

comparando-se aos animais controle. 
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Figura 9. Fotomicrografia do corte histológico do fígado de Rachycentron canadum, grupo 

exposto à concentração de 0,4 ppm de HPAs por 7 dias. O asterisco indica intensa vacuolização 

citoplasmática. Coloração PAS. Escala 100µm. 

 

 

Figura 10. Fotomicrografia do corte histológico do fígado de Rachycentron canadum, grupo exposto à 

concentração de 0,4ppm de HPAS por 14 dias. O asterisco indica intensa vacuolização citoplasmática; a 

seta preta indica hiperemia dos vasos hepáticos. Coloração PAS. Escala 100µm. 

 

Com a aplicação do Índice de Alteração Histológica do fígado obteve-se I=0 

para os animais controle, caracterizando como órgão funcionalmente normal, I=22 para 

os animais expostos aos HPAs por 7 dias, caracterizando em órgão com alterações 

moderadas a grave e I=23 para os animais expostos aos HPAs por 14 dias, 

caracterizando em órgão com alterações moderadas a grave (Figura 11). 

* 
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Figura 11. Análise do Índice de Alteração Histológica (I.A.H.) do fígado de Rachycentron canadum, 

indicando alterações histológicas do grupo controle e dos grupos expostos aos HPAs por 7 e 14 dias na 

concentração de 0,4ppm. O grupo controle foi classificado com I=0 caracterizando o fígado como normal, 

o grupo exposto por 7 dias foi classificado com I=22 e o grupo exposto por 14 dias classificado com I=23, 

caracterizando o fígado de ambos os grupos com alterações moderadas a graves. 

Com o cálculo do índice hepatossomático (I.H.S.), observou-se uma média de 

3,47 (±0,40) para os animais do grupo controle; média de 7,08 (±0,81) para os animais 

do grupo exposto aos HPAs por 7 dias e média de 5,69 (±2,28) para os animais do 

grupo exposto aos HPAs por 14 dias respectivamente. Foi observada diferença 

estatística significativa no IHS entre o grupo controle e os grupos expostos aos HPAs 7 

dias (p=0,033) e HPAs 14 dias (p=0,045) (Figura 12). 

 



41 
 

 

 

Figura 12. Análise do Índice Hepatossomático (I.H.S.) de Rachycentron canadum, indicando os grupos 

controle e os expostos aos HPAs por 7 e 14 dias na concentração de 0,4ppm. Foi encontrada diferença 

estatística significativa entre os grupos controle e os expostos aos HPAs. Anova seguido do teste de 

Tukey (*p<5). 

Com a análise de parâmetros metabólicos para confirmar a eficiência do fígado, 

foi mensurada a proteína total, onde foi obtida média de 2,17 (±0,45) para os animais do 

grupo controle, média 3,02 (±0,38) para os animais expostos por 7 dias e média 2,82 

(±0,34) para os animais expostos por 14 dias. Não houve diferença estatística (figura 

13). 

 

Figura 13. Quantificação da proteína total plasmática de Rachycentron canadum, dos grupos controle e 

os grupos expostos aos HPAs por 7 e 14 dias na concentração de 0,4ppm. Não houve diferença estatística. 

Anova seguido do teste de Tukey (*p<5). 



42 
 

 

Para análise dos parâmetros metabólicos para estressores, foi mensurado o 

cortisol como indicador primário de estresse, onde foi observado uma média de 24,01 

mg/dL (±1,67) para os animais do grupo controle, média de 17,54 mg/dL (±3,63) para 

os animais expostos por 7 dias, e média 22,12 mg/dL (±2,79) para os animais expostos 

por 14 dias. Não houve diferença estatística significativa (figura 14). 

 

 

Figura 14. Quantificação dos níveis de cortisol plasmático de Rachycentron canadum, nos grupos 

controle e os grupos expostos aos HPAs por 7 e 14 dias na concentração de 0,4ppm. Não houve diferença 

estatística significativa. Anova seguido do teste de Tukey, (*p<5). 

Foi analisada a glicose como parâmetro secundário, sendo observada média de 

19,34 mg/dL (±5,06) para os animais do grupo controle, média de 27,11 mg/dL (±8,98) 

para os animais expostos por 7 dias e média 23,92 mg/dL (±3,71) para os animais 

expostos por 14 dias. Não houve diferença estatística significativa (figura 15). 
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Figura 15. Quantificação dos níveis de glicose plasmática Descrição de Rachycentron canadum, nos 

grupos controle e os grupos 7 e 14 dias na concentração de 0,4ppm. Não houve diferença estatística 

significativa entre os grupos. Anova seguido do teste de Tukey (*p<5). 

Foi feita análise dos níveis de lactato para indicar parâmetros secundários de 

estresse, sendo obtida uma média de 2,24 mg/dL (±0,49) para os animais do grupo 

controle, média 2,82 mg/dL (±0,35) para os animais expostos por 7 dias e média 2,12 

mg/dL (±0,22) para os animais expostos por 14 dias. Não houve diferença estatística 

significativa (figura 16). 

 

 

Figura 16. Quantificação dos níveis de lactato plasmático de Rachycentron canadum), nos grupos 

controle e os grupos expostos aos HPAs por 7 e 14 dias na concentração de 0,4ppm. Não houve diferença 

estatística. Anova seguido do teste de Tukey (*p<5). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Atualmente, com a descoberta da camada do pré-sal em território nacional, o 

Brasil torna-se um dos principais países com potenciais para produção e exportação de 

petróleo e seus derivados. Mas apesar desta descoberta poder impulsionar a economia 

do país, ao mesmo tempo traz a preocupação de que como isso pode afetar o meio 

ambiente, pois com o aumento da demanda por petróleo, aumentam também os riscos 

ambientais e de saúde pública, uma vez que este combustível possui alto risco de 

contaminação, que engloba todas as esferas ambientais. 

Existe um esforço mundial para o desenvolvimento de novas fontes energéticas 

renováveis e não renováveis, popularmente conhecidas como “energia limpa”. Apesar 

desses esforços, a dependência dos combustíveis fósseis ainda é muito grande. Além 

disso, seus derivados como polímeros plásticos, óleos lubrificantes, asfalto, ceras, 

medicamentos, dentre outros, estão fortemente inseridos em nossa cultura, e isso 

acontece devido ao grande crescimento populacional. 

Um dos impactos que esse xenobiótico pode acarretar é a diminuição de várias 

espécies de peixes, pois estes animais têm necessidade de total interação com o 

ambiente em que vivem, e como consequência desta característica pode haver o 

comprometimento em seu desempenho reprodutivo, mudanças de comportamento e 

suscetibilidade a doenças. Índices apontam que está ocorrendo uma diminuição em nível 

mundial nos estoques de peixes nos oceanos, causados pela pesca predatória, por 

alterações de fatores abióticos múltiplos, dentre eles a contaminação das águas. Além 

disso, os fatores de estresse têm sido a principal causa das perdas de lucro na 

piscicultura, pois afeta o metabolismo, o crescimento dos peixes e consequentemente 

sua reprodução (BARTON, et al., 1991; LIMA, et al., 2006). 

Para demonstrarmos os efeitos que este xenobiótico pode causar, foram 

realizados bioensaios para avaliar qual o grau de impacto da contaminação por HPAs 

em organismos utilizados como bioindicadores. 

A mensuração dos biomarcadores de estresse mostraram que os animais não 

sofreram alterações suficientes para chegar ao nível de ser irreversível ou causar danos 

permanentes. 

De acordo com Brandão (2006), o cortisol ativa respostas do corpo mediante 

situações de emergência ou quando o animal se depara com novas condições no meio 

em que vive, como por exemplo, a presença de xenobióticos. O sistema imune ativa a 
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liberação do cortisol para auxiliar o animal a superar as novas condições, ou mesmo se 

adequar a elas. Nem sempre esta situação é considerada ideal, conduzindo o animal a 

um estado de estresse (WANDELAAR BONGA, 1997). 

Neste estudo, considerando os resultados obtidos, os grupos que ficaram expostos 

ao xenobiótico demonstraram certa adequação à situação de estresse. 

Para avaliar o parâmetro secundário de estresse, foram analisados os níveis de 

glicose plasmática nos peixes dos grupos controle e dos animais expostos ao 

xenobiótico. De acordo com Silveira (2009) e Tiihonem (1995), quando os peixes se 

deparam com situações de estresse, a concentração de glicose no plasma sanguíneo é 

aumentada, e esta glicose tem como origem o glicogênio que é oriundo do fígado. E 

como resultado, o animal terá uma energia adicional para suprir a demanda exigida para 

outros tecidos além do fígado e conseguir superar a situação de estresse em que esteja 

envolvido (ALURU; VIJAYAN, 2007). No presente trabalho, os níveis de glicose 

plasmática não apresentaram diferenças significativas entre os grupos avaliados. Porém, 

observaram-se respostas tendenciosas para os grupos expostos aos HPAs, como 

mostrado na figura 16. 

Outro parâmetro secundário de estresse avaliado em nosso trabalho foi à medida 

de níveis de lactato plasmático. O lactato é produzido após a queima da glicose, sendo o 

produto final dessa degradação, o qual fornece uma fonte alternativa de energia sem a 

utilização de oxigênio. 

Tratando-se de peixes, segundo Randall; Perry (1992), o lactato pode ter seus 

níveis aumentados no caso de estresse agudo, como por exemplo, no manejo dos 

animais, na captura ou em situação de hipóxia. 

Em grande concentração no organismo, o lactato pode produzir hiperacidez, o 

que pode ser decorrente de um estado de estresse (NELSON; COX, 2011; SILVEIRA, 

et al., 2009). Com os dados obtidos no presente estudo, os níveis de lactato plasmáticos 

não apresentaram diferenças significativas entre os grupos avaliados. 

Para a resposta terciaria, foi realizada a avaliação histológica do fígado. Este 

órgão pode metabolizar e/ou bioacumular xenobióticos, sendo assim, utilizamos o 

índice hepatossomático (IHS), que possibilita a quantificação do estoque energético do 

animal (ROSETY-RODRIGUEZ, et al., 2002; TAKASIMA; HIBIYA, 1995). 

Não foi observada diferença estatística significativa entre o grupo controle e os 

grupos expostos ao xenobiótico. 
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As variações mais comuns que refletem no IHS podem ser decorrentes de 

alterações dos hormônios sexuais e da alimentação (COSTA, et al., 2005). Neste 

bioensaio, os peixes eram filhotes, portanto não estavam sexualmente maduros, e todos 

foram alimentados da mesma forma, seguindo a indicação obtida na literatura (COSTA, 

et al., 2005). Também foi utilizado o fator de condição (FC), que indica o estado geral 

do peixe, estimando seu estado de saúde. De acordo com Figueiredo-Fernandes (2006), 

o aumento no fator de condição pode ser um indicativo de efeitos tóxicos. Outros 

estudos mostram que uma diminuição no fator de condição, assim como no IHS, pode 

ocorrer em peixes que foram contaminados por xenobióticos (SALVO, et al., 2012). Por 

outro lado, muitos estudos demonstraram que peixes expostos a poluentes ambientais 

não apresentam diferenças estatísticas significativas entre os grupos controle e expostos 

aos xenobióticos (OOST, et al., 1998), sendo este o resultado que obtivemos neste 

estudo. Os animais que foram expostos aos HPAs tanto por 7 dias quanto 14 dias, não 

apresentaram diferenças estatísticas significativas quando comparados aos grupos 

controle. 

Nos animais expostos aos HPAs, foi identificada intensa vacuolização 

citoplasmática nos hepatócitos, o que pode ser um indicativo de processos 

degenerativos decorrentes de problemas metabólicos, possivelmente devido à exposição 

aos HPAs (TAKASHIMA; HIBIYA, 1995). Outra alteração encontrada foi desarranjo 

dos cordões hepáticos, que pode ter sido causada pela intensa vacuolização apresentada 

por estas células.  

Foi encontrado também hiperemia dos vasos hepáticos nos animais expostos aos 

HPAs. A hiperemia pode ser colocada como uma adaptação, onde ocorre o aumento de 

células sanguíneas, provavelmente por um aumento do fluxo sanguíneo no tecido 

hepático, facilitando assim, o transporte de nutrientes e melhorando a oxigenação em 

áreas com possíveis injúrias. Pelas análises de densidade dos vasos sanguíneos 

hepáticos não obtivemos diferenças estatísticas significativas entre os grupos estudados. 

Já na análise morfométrica do núcleo dos hepatócitos, observamos uma diferença 

estatística significativa, com o aumento no volume nuclear dos animais experimentais 

quando comparados ao grupo controle, o que pode ser resultado de um aumento da 

atividade metabólica nos hepatócitos (TAKASHIMA; HIBIYA, 1995). 

Para análise complementar terciária, foram quantificadas as proteínas totais, que 

são compostas basicamente por albumina e globulinas, essenciais para células e tecidos. 
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Segundo Ranzani Paiva; Silva-Souza (2004), com a determinação das proteínas 

totais pode-se determinar se existe alguma anormalidade ocorrendo com o indivíduo. Os 

resultados obtidos neste ensaio não apresentaram diferenças estatísticas significativas no 

que se refere à quantificação das proteínas totais, sugerindo que os animais se 

mantiveram nas mesmas condições de saúde antes e após os tratamentos. 

No presente estudo foram encontradas alterações no fígado dos peixes expostos 

aos HPAs. Estas alterações histológicas identificadas nos animais experimentais são 

semelhantes às encontradas por diversos autores. Akaish (2004), encontrou alterações 

semelhantes nos peixes Astyanax sp, ao estudar os efeitos da exposição aguda por FSA, 

e com esses dados, conseguiu-se ressaltar a importância e a relevância de estudos que 

determinem alterações histológicas em órgãos suscetíveis a contaminação por HPAs. 

Com isso será mais fácil prever os possíveis impactos nas populações de peixes com 

potencial bioindicador, e buscar respostas e soluções para as populações de animais 

atingidas por esse xenobiótico. 

Os dados obtidos no presente trabalho podem representar, de acordo com Lima 

(2006) e Aluru; Vijayan (2007), uma adaptação que estes animais sofreram, o que 

representa a conservação de algumas funções fisiológicas e alterações de outras, 

indicando que estes estudos devem ser aprofundados. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que os HPAs em uma concentração de 0,4 ppm ocasionaram uma 

serie de modificações no fígado, levando o animal a alterações histológicas deste órgão. 

Os resultados obtidos dos parâmetros estressores avaliados não foram alterados 

considerando os animais experimentais e controle, oque pode indicar uma adequação 

dos animais aos fatores estressantes, no caso, os HPAs. 

A espécie Rachycentron canadum foi um excelente bioindicador, por suas 

características comportamentais e respostas aos parâmetros analisados, mostrando 

resposta eficaz em todos os bioensaios. 

O presente estudo acresce mais uma ferramenta para intensificar o 

biomonitoramento de áreas que possam estar impactadas pelo HPAs. 
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*De acordo com: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  NBR 6032: imformação e 

documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002.  
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