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Sinopse:

Este trabalho avaliou a toxicidade do cobre e do chumbo, metais presentes na
água de formação derivada da extração de petróleo sobre Colossoma macropomum.
Para tanto, esses animais foram expostos ao cobre e chumbo e posteriormente
foram avaliados os efeitos sobre a capacidade respiratória, sobre a regulação iônica
e a saúde dos espécimens. E ainda, foi determinada a bioconcentração desses
metais em diferentes órgãos e tecidos. Essa espécie apresentou sérios distúrbios no
transporte de oxigênio, na regulação iônica, danos hepáticos e alterações no
controle dos impulsos nervosos, comprovando ser uma espécie sensível à
contaminação por cobre e chumbo.
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Effects of copper and lead formation water heavy metais derived from Urucu

petroleum province on tambaqui, Colossoma macropomum (Curvier, 1818).

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the toxicity of two heavy metais, copper and

lead, on Colossoma macropomum (tambaqui), as well as to evaluate the

bioconcentration and the effects of sublethal exposure on respiratory capacity, ion

regulation and health. CL5o-96h was estimated for both metais. The LC5o-96h was

0.735mg/L for copper and 28.71 mg/L for lead. Based on these values, tambaqui

specimens were exposed to sublethal metal concentrations of 50% of LC5o-96h for

96 hours. For copper and lead association the animais were exposed to 25% of LC50-

96h of each metal. Tambaqui exposure to copper sublethal concentration resulted in

no changes of hematological parameters; exposure to lead and its association with

copper caused anemia, confirmed by a decrease in the concentration of hemoglobin,

hematocrit, and the number of red cells. Plasma Na"^ were reduced in the copper

exposed group and the inverse occurred for lead the exposed group. The leveis

decreased in copper and increased in animais exposed to lead and lead + copper

association. Leveis of Cl" increased in lead and lead + copper exposed animais.

^  Based on these resuits we concluded that copper and lead directiy affect ion

regulation. Plasma glucose increased in the animais exposed to copper; however,

plasma lactate decreased in this group suggesting that, despite the stress, the

^  anaerobic metabolism of these animais showed no changes. Exposure to these
heavy metais caused serious hepatic damage, evidenced by high alanine and

aspartate aminotransferase and alkaline phosphatase enzyme concentration.
%

Increased cholinesterase leveis in animais exposed to lead and lead + copper
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suggest nervous disturbances. The exposure to sublethal metal concentration

caused no changes in TBARS plasma leveis. However, erithrocitic nuclear

abnormality was increased in animais exposed to sublethal copper concentration.

Copper increased in gilis and liver and lead increased in the gilis of animais exposed

to sublethal concentrations. The exposure of C. macropomum to copper and lead

sublethal concentrations promoted serious physiological and biochemical

disturbances compromising the health of this fish species.
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Efeito de cobre e chumbo, metais pesados presentes na água de formação

derivada da extração do petróleo da província petroleira do Urucu - Am, sobre

o tambaqui, Colossoma macropomum (Curvier, 1818).

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo avaliar a toxicidade de dois metais

pesados, cobre e chumbo, para a espécie Colossoma macropomum (tambaqui),

bem como avaliar a bioconcentração e os efeitos da exposição a concentrações

subletais desses metais e da associação deles, sobre a capacidade respirátoria, a

regulação iônica e indicadores de saúde desses peixes. Para isso foi necessário

determinar a CL5o-96h de ambos os metais para a espécie. A CL5o-96h foi de

0,735mg/L para o cobre e de 28,71 mg/L para o chumbo. Após a determinação da

CL50, os exemplares de tambaqui foram expostos a concentrações subletais desses

metais por 96 horas, pré-estabelecidas em 50% da CL5o-96h. No caso da

associação de cobre e chumbo a concentração foi de 25% da CL5o-96h de cada um

dos metais A exposição do tambaqui à concentração subletal de cobre não resultou

em alterações nos parâmetros hematológicos. Para os exemplares expostos ao

chumbo e à associação de cobre e chumbo foi verificada anemia, comprovada pela

diminuição na concentração de hemoglobina, hematócrito e número de células

vermelhas. Os níveis de Na"^ plasmático diminuíram no grupo exposto ao cobre e o

inverso ocorreu para o grupo exposto ao chumbo. Os níveis de K"^ diminuíram no

grupo exposto ao cobre e aumentaram no grupo exposto à associação dos dois

metais. Os níveis de Cl" aumentaram no grupo exposto ao chumbo e à associação

cobre e chumbo. Com base nesses resultados concluímos que o cobre e o chumbo

afetam diretamente a regulação iônica. A glicose plasmática aumentou nos animais

expostos ao cobre; no entanto, os níveis de lactato plasmático diminuíram nesse
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grupo evidenciando que, apesar do estresse, o metabolismo anaeróbico desses

animais não foi alterado. A exposição aos metais causou sérios danos hepáticos

avaliados indiretamente pelo aumento na concentração das enzimas alanina e

aspartato aminotransferases e fosfatase alcalina. Foi observado também, um

aumento nos níveis de colinesterase do grupo exposto ao chumbo e à associação

dos dois metais, indicando distúrbios na transmissão dos impulsos nervosos nesses

animais. A exposição à concentração subletal dos metais não causou danos

citotòxicos avaliados pelos níveis plasmáticos de TBARS, pòrem, o efeito genotòxico

foi comprovado no grupo exposto ao cobre, com o aumento no percentual de

anormalidades nucleares eritrocíticas. Com relação a bioconcentração dos metais

nos tecidos, foi observado aumento na concentração de cobre nas brânquias e no

fígado do grupo exposto ao cobre. Para o chumbo foi verificado um aumento na

concentração de chumbo nas brânquias do grupo exposto ao chumbo. A exposição

de C. macropomum à concentrações subletais de cobre e de chumbo foi suficiente

para promover sérios distúrbios fisiológicos e bioquímicos, comprometendo assim a

saúde dessa espécie.
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1. INTRODUÇÃO

A exploração comercial de petróleo em águas interiores do Amazonas iniciou-

se em 1986, com a descoberta de uma nova jazida numa área denominada

província petrolífera do rio Urucu. Essa província é constituída por três campos: o do

igarapé Marta, e dois entre os rios Urucu e Coari (Petrobrás, 1994). Atualmente, a

Petrobrás atua na região do rio Urucu com 13 poços de injeção de gás, 4 poços de

injeção de água e 73 poços produtores que são responsáveis por uma produção

média diária de 54.583 barris entre óleo e condensado estabilizado e 6,345x10®

m®/dia de gás natural (Petrobrás, 2001). Durante a extração de petróleo também é

gerado um grande volume de água de formação.

A água de formação é um efluente líquido incorporado ao petróleo cru que

emerge do subsolo sob alta pressão. Estima-se que para cada barril de petróleo são

produzidos até nove barris de água de formação (APEGO, 1993). Essa produção é

direcionada dos poços de extração até a estação de separação, onde são

adicionados antiemulsificantes para separar a água do petróleo e, a partir daí, a

água de formação é encaminhada para uma estação de tratamento de água

(Ronaldo Pimentel Mannarino, Petrobrás, com. pessoal). Todo esse transporte é

realizado por meio de duetos em torno das matas e igarapés que circundam a

estação petroleira, representando, assim, perigo para esses ambientes em caso de

vazamentos.

A água de formação é uma solução com altas concentrações de íons, metais

pesados, sulfatos, bicarbonatos, cloretos e fenóis (Maco Garcia, 1997). Na refinaria

do Urucu toda a água de formação é tratada e reinjetada nos poços como medida de

segurança (Petrobrás, 2001). No Peru, entretanto, as águas de formação produzidas



durante o processo de extração do petróleo são regularmente despejadas nos rios

adjacentes ao local de produção e podem atingir os rios do lado brasileiro, uma vez

que fazem parte de um mesmo sistema hídrico.

Segundo Vai (1997), os peixes amazônicos estiveram evolutivamente

expostos a ambientes aquáticos relativamente pobres em ions e, portanto, podem

sofrer sérios distúrbios quando em contato com essas águas mais ricas em ions.

Tais distúrbios foram reportados por Maco Garcia (1997), que avaliou o efeito de

diferentes concentrações de água de formação, proveniente do rio Urucu, sobre a

espécie Colossoma macropomum. O autor observou que a espécie apresentou

variações significativas nos parâmetros hematológicos e elevação nos níveis de sais

no sangue que contribuíram para uma diminuição da liberação de oxigênio para os

tecidos.

Outro aspecto a ser avaliado é que, além da grande quantidade de ions, a

água de formação também possui altas concentrações de metais pesados (mercúrio,

cádmio, cromo, chumbo, cobre, manganês, cianeto, ferro e etc.) que, segundo

Tarifeno-Silva et al. (1982), constituem os mais perigosos elementos que podem ser

incorporados e acumulados na biota. Esses elementos podem se apresentar sob a

forma iõnica, complexada e particulada e ao chegarem no ambiente aquático podem

sofrer transformações químicas que os tornam ainda mais nocivos aos organismos

aquáticos (Esteves, 1998).

1.1 Os metais pesados e seus efeitos nos peixes

Os metais ocorrem em baixas concentrações nos sistemas aquáticos

naturais, na ordem de nanogramas a microgramas por litro (Biney, 1994). Esses

metais incluem elementos essenciais como Cu, Fe, Mn, Co, Se, Es, I e Gr,



necessários como elementos-traço, ou seja, requeridos em pequenas quantidades

nos processos fisiológicos, e elementos não essenciais como Cd, Hg, Pb, Ni, Al e Ar,

de função biológica desconhecida (Roesijadi & Robinson, 1993; Heath, 1995).

O aumento da contaminação dos ecossistemas aquáticos por metais pesados

é derivado do excesso de descargas desses compostos, resultado de rápido

crescimento da população, aumento da urbanização, expansão da atividade

industrial e exploração de recursos naturais (Biney, 1994). No ambiente aquático

esses metais transitam por diversos níveis da cadeia trófica e acabam atingindo o

homem.

Os peixes constituem um dos produtos finais dos sistemas aquáticos (Branco,

1983) e, portanto, são reconhecidos como organismos indicadores de possível

poluição dos corpos de água (Branco, 1983; Damato, 1997; Linde et aí., 1998). A

toxicidade de um elemento-traço caracteriza-se por afetar nocivamente um ser vivo

(Esteves, 1998). Isto pode ser atribuído por disfunções e por resultados de

interações inapropriadas de tais elementos-traço com estruturas celulares (Roesijadi

& Robinson, 1993). Os efeitos nocivos podem ser subletais e letais. O primeiro caso

pode ser observado por mudanças nos parâmetros bioquímicos, tônicos e

fisiológicos, no crescimento, na morfologia, na reprodução, no comportamento entre

outros. No caso dos efeitos letais, os danos alcançam proporções mais drásticas

causando a morte (Rand, 1995).

Segundo Sprague (1990), vários fatores interferem diretamente na toxicidade

dos agentes poluentes, entre os quais destacam-se: 1) o pH, principalmente para

substâncias que se ionizam; 2) a dureza da água, que determina mudanças no efeito

poluente dos metais; 3) o material orgânico dissolvido na água, que pode se ligar

aos elementos-traço e diminuir o efeito tóxico dos mesmos e 4) estágios nutricionais



diferenciados entre os animais, que podem ser responsáveis por inexplicáveis

variações na suscetibilidade a poluentes. Ainda, a temperatura também é um fator

abiótico que pode interferir na toxidade de determinada substância, porém tais

interferências só se fazem notar diante de variações muito drásticas. A biologia da

espécie em questão também é um fator importante na avaliação da toxicidade. Outro

fator a ser levado em conta quando avaliamos a toxidade de metais é a

biodisponibilidade: o metal pode estar presente no ambiente, porém não está

disponível para contaminar os organismos.

Para determinar a toxidade de uma substância, inicialmente é feito um teste

de toxicidade aguda para estimar a concentração média letal (CL50) de uma

substância na água à qual os organismos estão expostos (Sprague, 1990). A

determinação da CL50 tem sido utilizada para avaliar a qualidade de água e medir os

possíveis impactos sobre o ambiente e sobre os organismos, pois, geralmente, são

testes de curta duração (96h) fornecendo, assim, uma rápida informação sobre a

toxicidade de determinadas substâncias (Goldstein et a/., 1983; Bertoletti, 1990).

Nos testes de toxicidade crônica, os organismos são expostos por um longo período

de tempo a concentrações subletaís de um poluente para avaliação dos seus efeitos

(Sprague, 1990). Esses testes são considerados extremamente importantes para

entender como um organismo pode responder a uma perturbação ambiental (Heath,

1995).

No processo de absorção dos metais pesados estão envolvidas quatro

possíveis rotas de absorção: 1) absorção de metais via tomada de água para peixes

marinhos; 2) pele; 3) brânquias e; 4) alimentação. Ao entrar no organismo os metais

são transportados no sangue ligados a proteínas e acabam por acumular nas

brânquias, na gordura, nos rins, no músculo e no fígado (Heath, 1995) (Figura 1).



Além disso, no fígado e no rim, podem ocorrer processos de detoxificação, ou seja,

eliminação dos efeitos causados da intoxicação.
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Figura 1. Diagrama esquemático das possíveis direções de movimentos e destino

dos metais depois de absorvidos no sangue dos peixes (modificado de Heath, 1995).

Os peixes podem excretar, até certo ponto, determinados metais como Cu,

Cr, Cd, Hg, Se, Ar, Pb e Zn. As diferentes rotas de excreção incluem as brânquias,

pele, muco, fígado (bile), rim (urina) e fezes (Heath, 1995) (Figura 1).

Durante todo o processo de contaminação, desde o contato dos peixes com o

meio enriquecido com metais (absorção) até a excreção pelo organismo, vários

processos bioquímicos e fisiológicos são alterados como forma de atenuar os efeitos

causados pela presença de metais nos organismos (revisto por Heath, 1995). Um

exemplo clássico desses efeitos é a hipersecreção de muco nas brânquias e pele



(Lichtenfels et ai, 1996). Distúrbios no comportamento, na regulação iônica, nos

parâmetros hematológicos e danos histopatológicos entre outros são

freqüentemente observados em peixes expostos a metais pesados (Heath, 1995).

Sob condições de estresse, como no caso da exposição a metais, podem

ocorrer mudanças na taxa de síntese de eritrócitos, o que pode ter um considerável

efeito sobre o transporte de gás, mesmo quando o hematócrito permanece normal

(revisto por Heath, 1995). Também, são observados, freqüentemente, aumentos nas

concentrações de glicose e lactato no plasma de peixes expostos a ambientes

poluídos (Santos & Pacheco, 1996).

A presença de metais pode inibir a atividade de algumas enzimas, entre elas

a  acetilcolinesterase. Essa enzima, mais conhecida como colinesterase,

desempenha um importante papel na regulação dos impulsos nervosos até as

sinapses colinérgicas (Heath, 1995). Na presença de baixas concentrações de

metais a atividade da colinesterase retorna ao estado anterior. Porém, sob a

presença de altas concentrações, pode ser inativada irreversivelmente (Smith,

1959). Ainda, algumas enzimas como, por exemplo, as aminotransferases, a

fosfatase alcalina, a lactato desidrogenase e a sorbital desidrogenase podem ser

encontradas em altas concentrações no sangue de indivíduos expostos a metais

pesados como resultado de sérias lesões hepáticas (Heath, 1995).

Muitos metais pesados podem, ainda, causar expressivo efeito no nível

celular e são, portanto, denominados elementos mutagênicos, genotóxicos e

citotóxicos (Risso-de Faverney et al., 2001). A exposição de peixes à determinados

metais e poluentes pode induzir à formação de micronúcleos e outras anormalidades

nos núcleos dos eritrócitos. Essa análise tem sido utilizada como biomarcadora de



contaminação (Sanchez-Gailan et ai, 1999; 2001; Ayllón & Garcia-Vazquez, 2001;

Pacheco & Santos, 1998).

A exposição de peixes a ambientes poluídos também pode induzir a formação

de espécies reativas de oxigênio que podem levar a um estresse oxidativo e à

peroxidação lipídica (Karuzina & Archakov, 1994). As espécies reativas de oxigênio

podem reagir com determinadas estruturas celulares danificando as células (Kappus

& Sies, 1981) e induzindo a morte celular programada conhecida como apoptose. A

dosagem de efeitos genotóxicos e citotóxicos é uma importante ferramenta na

avaliação do comprometimento das estruturas celulares.

1.2 O Cobre

O cobre é um metal essencial necessário como elemento-traço nos processos

fisiológicos e bioquímicos (Lehninger, 1990). Nos animais, o cobre, atua participando

de processos fisiológicos, como, por exemplo: 1) na cadeia respiratória, fazendo

parte do complexo citocromo oxidase (Lenhinger, 1990; Champe & Harvey, 1996;

Murray et ai, 1998); 2) para síntese de hemoglobina, o cobre é um constituinte de

eritrocupreína no eritrócito (revisto por Sorensen, 1991); 3) no aproveitamento

adequado do ferro; 4) na síntese do colágeno e da elastina; e 4) está presente no

centro ativo da lisil oxidase, enzima que produz interligações entre as cadeias

polipeptídicas (Lenhinger, 1990). Contudo, quando em altas concentrações e por

períodos prolongados de exposição, esse elemento-traço apresenta efeito tóxico,

podendo causar a morte.

As formas tóxicas de cobre incluem CuCOs, Cu2(OH2)'*"^, CuOH"^, porém a

Cu^^ é considerada a forma mais tóxica (Howarth & Sprague, 1978). Reconhecido

como um dos metais mais tóxicos para peixes (LIoyd, 1992), o cobre causa uma



rápida perda de eletrólitos. Com a depleçào de sais no sangue, a água presente no

plasma flui para os tecidos fazendo com que o sangue fique altamente concentrado,

acarretando numa hemoconcentraçào massiva. Segundo Wilson & Taylor (1993), o

coração falha em ter que lidar com o sangue altamente viscoso.

Assim como os demais metais pesados, o cobre é transportado pelo sangue

ligado a proteínas, geralmente a ceruloplasmina (Heath, 1995). Problemas de

crescimento, anormalidades corporais, aumento no tamanho dos ovos, aumento na

mortalidade de embriões (Heath, 1984; 1995; Hansen et ai, 2002), alterações

histopatológicas nas brânquias e fígado (Mazon, 1997; 1999; Karan et aí., 1998;

Cerqueira & Fernandes, 2002; Mazon et aí., 2002), distúrbios na regulação iônica

(Laurén & Mcdonald, 1987ab; McGeer et aí., 2000ab), peroxidação lipídica (Roméo

et aí., 2000), distúrbios hematológicos (Nussey et ai., 1995ab), entre outros são

acarretados quando os peixes são expostos por longos períodos a altas

concentrações de cobre.

1.3 O Chumbo

O chumbo é metal pesado não essencial aos organismos e sua função

biológica é totalmente desconhecida (Lehninger, 1990). Embora seja altamente

tóxico para os humanos, o chumbo é muito menos importante para os organismos

aquáticos. Isso ocorre, principalmente, devido a sua baixa solubilidade (LIoyd, 1992).

A presença de chumbo na água prejudica a tomada de cálcio em peixes de

água doce. Isso ocorre porque, nas brânquias, o chumbo é absorvido pelos mesmos

mecanismos que regulam a tomada de cálcio (revisto por Sorensen, 1991). A

exposição de peixes ao chumbo resulta na hiperprodução de muco nas brânquias e

na pele (Tao et ai., 2000a), provoca distúrbios na regulação iônica, causa anemia



pela inibição da enzima delta aminolevulinato desidratase ALA-D (revisto por Heath,

1995; Caldwell & Phillips, 2000), inibe o crescimento e degenera os túbulos renais

(revisto por Sorensen, 1991). Em humanos a intoxicação por chumbo é associada

com esterilidade, aborto, mortalidade neonatal, reações neurotóxicas, deficiências

motoras, entre outras (Junberg ef a/., 1997).

1.4 A espécie Colossoma macropomum

A espécie Colossoma macropomum é conhecida na Amazônia por tambaqui, e

pertence à ordem Characiformes, família Serrasalmidae. É uma espécie de peixe

nativa da bacia amazônica e possui alto valor comercial, sendo muito apreciada pela

população local. Pode atingir até um metro de comprimento e chegar a 30 kg de

peso. Este peixe é onívoro e na natureza alimenta-se geralmente de frutos e

sementes. Em cativeiro aceita ração o que em conjunto com sua rusticidade faz da

espécie uma das mais utilizadas na piscicultura na região (Araújo-Lima & Goulding,

1998). O tambaqui, quando exposto a hipóxia, apresenta como adaptação o

desenvolvimento do lábio inferior, que serve para capturar o oxigênio presente na

lâmina superficial da coluna d'água. Com o retorno das condições normais de

oxigênio dissolvido na água, esse processo adaptativo regride (Braum & Junk, 1982;

Almeida-Val & Vai, 1995).

Colossoma macropomum (tambaqui) é uma espécie de fácil manuseio e

manutenção em laboratório. Aspectos da sua fisiologia, genética, bioquímica e

ecologia já foram descritos na literatura especializada (Teixeira & Jamieson, 1985;

Saint-Paul, 1988; Vai & Almeida-Val, 1995; Wood et ai, 1998). Essa espécie já foi

alvo de estudos de contaminação aquática por petróleo e seus derivados (Oliveira,

1996; Pontes, 1996; Costa et ai., 1996; Maco Garcia, 1997; Duncan, 1998; revisto



por Vai & Almeída-Val, 1999), possibilitando assim, comparações com o estudo dos

efeitos da sua exposição a metais pesados. Esse conjunto de características faz

desse peixe alvo para estudos de toxidade, visto que esses aspectos são

considerados como requisitos básicos para estudos laboratoriais de toxicidade

(Sprague, 1995).

1.5 Objetivo

O presente estudo objetivou avaliar a toxicidade do cobre e do chumbo para a

espécie Colossoma macropomum, bem como avaliar seus efeitos sobre a

capacidade respiratória, sobre a regulação iônica e sobre a saúde dessa espécie

após exposição à concentração subletal. E ainda avaliar a bioconcentração em

diferentes órgãos e tecidos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Coleta dos animais e aclimatação

Os animais foram adquiridos na estação de piscicultura da Ecopeixe,

localizada no Km 98 da Manaus-Manacapuru e transportados ao laboratório de

Ecofisiologia e Evolução Molecular, CPEC/INPA, No laboratório, os animais foram

submetidos a um tratamento profilático e aclimatados em tanques de 3000 litros,

dotados de sistema de aeração permanente e filtro biológico, onde foram

alimentados com ração comercial durante todo o período pré-experimental.
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2.2 Acompanhamento da qualidade da água

As medidas das características físico-químicas da água foram efetuadas

diariamente durante a execução dos testes experimentais. Os valores de pH foram

obtidos com auxílio de um pHmetro da marca Micronal, modelo B374 e as medidas

de temperatura e oxigênio dissolvido foram realizadas com o auxílio de um oxímetro

da marca YSI, modelo 55/12 FT. A análise da dureza da água foi realizada por meio

de titulação segundo recomendações da APHA (1980).

2.3 Protocolo Experimental

Primeiramente foi determinada a composição química da água de formação

proveniente dos poços de petróleo da região petrolífera do Rio Urucu para

selecionarmos dois metais presentes na mesma. A água de formação coletada na

estação do Urucu foi transferida para um frasco de polietileno, acidificada com ácido

nítrico (HN03) até pH < 2 e enviada para o laboratório da CETESB (Companhia de

Tecnologia de Saneamento Ambiental) - São Paulo, com a finalidade de determinar

a composição e a concentração dos metais pesados presentes na água de

formação. O resultado da CETESB foi comparado com os limites máximos

permissíveis estabelecidos na resolução 20/1986 do CONAMA (Tabela I) para

determinar os metais que se encontram em concentrações acima do permitido pela

legislação vigente. A partir desta comparação foram selecionados o cobre e o

chumbo para a realização dos testes de determinação da CL50, para exemplares de

Colossoma macropomum.

O cobre e o chumbo foram os dois metais selecionados para avaliação de

seus efeitos sobre o C. macropomum, pois pela análise quantitativa dos metais

presentes na água de formação, apresentaram, respectivamente, concentrações 12

1 1
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e 41 vezes maiores que o permitido nos corpos de água doce pela legislação 

brasileira. Apesar de não serem os metais encontrados em maior abundância na 

água de formação, o cobre foi escolhido por ser um elemento-traço essencial 

considerado como um dos mais tóxicos para peixes (Lloyd, 1992) e o chumbo 

porque dos metais não essenciais foi o que apresentou maior concentração. 

Tabela I. Análise quantitativa dos metais presentes na água de formação da estação 

petrolífera do URUCU (CETESB); limites mhximos permissíveis de metais nos 

corpos de água doce (CONAMA). 

Metais pesados CETESB (mgll) CONAMA (mgll) CETESBICONAMA 
Alumínio 0,06 0, 1 0,6 
Bário 5,82 1 > 5,5 
Cádmio 0,OI O, 1 x l  > 10 
Cálcio 13400 - - 
Chumbo 1,25 0,03 > 41,7 
Cobre 0,24 0,02 > 12 
Cromo 0,14 0,05 > 2,8 
Estanho 0,32 2 0,2 
Ferro 20,5 0,3 > 68,3 
Magnésio 1520 - - 
Manganês 6,44 0,1 > 64,4 
Zinco 0,25 2x1 O-6 > 12~5x10~ 
Cobalto 0,03 0 2  0,2 

Escolhidos os metais, os experimentos foram desenvolvidos por meio de três 

séries experimentais. A primeira buscou determinar a CL50i a segunda foi desenhada 

para verificar o efeito da exposição subletal sobre parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos e a terceira série teve como meta a determinação da concentração dos 

1 metais nos tecidos. Essas séries experimentais vão descritas a seguir. 



Série I. Determinação da CL50 - 96 h dos metais (Exposição aguda)

A CL50-96 h é a concentração de uma substância tóxica que promove a

parada total dos movimentos respiratórios, da locomoção, perda de equilíbrio e

ausência de respostas a estímulos de 50% dos animais expostos durante ensaios de

96 horas (Sprague, 1990). Para determinação da CL50 de cada um dos metais os

exemplares de tambaqui foram transferidos para aquários de 60 litros. Após um

período de aclimatação de 24 horas, foram expostos aos metais por um período de

96 horas. A primeira concentração testada, de cobre e de chumbo, foi referenciada

pelo limite máximo permissível pela legislação brasileira (Resolução CONAMA n°20,

18/06/1986). A partir desse resultado foram estabelecidas as demais concentrações,

obedecendo ao critério de progressão geométrica, como sugerido por Sprague

(1990), com razão de 0,9. Os aquários foram dotados de sistemas semi-estáticos,

com renovação de 10% da solução-teste a cada 24 horas, aeração constante e com

o monitoramento da temperatura, pH, oxigênio dissolvido e dureza.

Os testes para determinação da CL50 foram efetuados em duplicatas com

grupos de 10 exemplares, pesando, em média, 44,75±0,96g. A alimentação dos

animais foi suspensa 48 horas antes do início dos testes e durante os mesmos. Os

animais mortos foram contados e retirados a cada 24 horas e imediatamente

substituídos por outros biometricamente semelhantes, sempre marcados. Esse

procedimento foi adotado com a finalidade de manter a densidade inicial nos

aquários durante todo o período de experimentação. O agente químico cobre foi

utilizado na forma de sulfato de cobre (CUSO4.5H2O) e o chumbo na forma de nitrato

de chumbo (Pb(N03)2). As taxas de mortalidade foram plotadas em função da

concentração de cobre e de chumbo, e foi então aplicado o programa JSpearman
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Test baseado no método Trimmed - Spearman Karber, sendo então determinada a

CL50.

Nos testes iniciais para determinação da CL50 de cobre foram utilizadas

concentrações que variaram de 3,132 a 5,917 mg/L e com base nos resultados

obtidos, ou seja, mortalidade dos animais, essas concentrações foram reduzidas até

a menor concentração de cobre que promoveu 100% de mortalidade e a maior em

que a sobrevivência foi de 100% para os exemplares de C. macropomum. Essa

segunda bateria de testes de determinação da CL50 de cobre foi denominada de

testes finais, nos quais foram utilizadas concentrações de cobre que variaram de

0,383 a 1,673mg de Cu^^/L Nos ensaios para determinação da CL50 de chumbo as

concentrações utilizadas variaram de 21,83 a 50,72mg de Pb^^/L, para as quais

obtivemos O e 100% de mortalidade, respectivamente.

Ao final de cada conjunto de testes de determinação da CL50 toda a água

utilizada foi transferida para tanques de 500 litros para que, por meio de hidroxilação

alcalina adicionando hidróxido de sódio, o metal precipitasse. Somente após a

precipitação do metal a água foi descartada. O metal precipitado foi acondicionado

em sacos plásticos para posterior descarte conforme as normas legais. O mesmo

procedimento foi adotado ao final do experimento da série II.

Série II. Exposição à concentração subletal de Cu"^^ e de Pb"^^

Após a determinação da CL50, exemplares de tambaquis pesando, em média,

44,58±0,96g, foram divididos em grupos de 10 indivíduos e transferidos para

tanques com 60 litros de água, onde prosseguimos com os testes de exposição

subletal aos metais durante 96 horas. Para essa série foram adotados quatro

tratamentos e um controle, em triplicata. Os tratamentos utilizados foram: (1)-50% da
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CL50 de cobre (0,368mg de Cu^^^/L), (2)-50% da CL50 de chumbo (14,35mg de

Pb"^^/L), (3)-25% da CL50 de cobre+chumbo (0,184mg de Cu^^^/L +7,17mg de Pb^^^/L)

e (4)-50% da CL50 de cobre+chumbo (0,368mg de Cu''^/L+ 14,35mg de Pb^^^/L).

Depois de 96 horas de exposição os animais foram anestesiados e foram coletadas

amostras de sangue para avaliação dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos.

Série 111. Determinação de bioconcentração de cobre e de chumbo

Para a determinação de acúmulo de cobre e chumbo nas brânquias, no

fígado, no músculo branco e no rim, exemplares de tambaqui pesando, em média,

6,19±0,39, foram transferidos para unidades experimentais de 1L, cada uma

contendo um espécime. Nessa etapa foram adotados dois tratamentos e o controle,

com um total de 10 repetições. Os tratamentos utilizados foram: 50% da CL50 de

Cu"^^ e 50% da CL50 de Pb"^^ por 96 horas. Esta fase experimental foi mantida em

sistema semi-estático, com substituição diária de 10% da água. Foram realizadas

coletas de água no início dos testes e a cada 24 horas, antes e depois da troca de

água, para avaliação da concentração dos metais durante o período de exposição.

As amostras de água foram armazenadas em tubos de ensaios de lOmL fechados e

foram acidificadas com lOpL de HNO3 65%. A leitura foi realizada em um

espectrofotômetro de absorção atômica da marca Perkin Elmer - AANALYST 800 e

os resultados foram expressos em mg/L. Completadas às 96 horas de exposição, os

animais foram sacrificados para retirada das brânquias, do músculo branco, do

fígado e dos rins.
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2.4 Métodos analíticos

Ao final das 96 horas dos experimentos da série II, as amostras de sangue

dos animais experimentais foram obtidas por meio de punção da veia caudal com

utilização de seringas heparinizadas. Para separação do plasma, o sangue foi

transferido para tubos Eppendorf e centrifugado em uma centrífuga da marca

FANEM, modelo NT-801 a SOOOrpm por 10 minutos. Para determinação do conteúdo

dos metais nos tecidos de exemplares de C. macropomum, ao final dos

experimentos da série III os animais foram sacrificados, e as amostras de brânquias,

músculo branco, rim e fígado foram retiradas e armazenados em "freezer", para

análise posterior.

2.4.1 Parâmetros respiratórios

2.4.1.1 Hematócrito (Ht)

A amostra de sangue foi colocada em tubo de microhematócrito que teve uma

das extremidades vedada com fogo, sendo em seguida centrifugado a 12000rpm por

10 minutos, em uma centrifuga FANEN Mod. 211. A leitura da percentagem de

sedimentação dos eritrócitos foi realizada com auxílio de cartão padronizado.

2.4.1.2 Concentração de hemoglobina [Hb]

A concentração de hemoglobina foi determinada utilizando o método da

cianomethohemoglobina descrito por Kampen & Zijistra (1964), que consiste em

colocar 15pl de sangue em um tubo de ensaio contendo 3ml de solução Drabkin

(KCN 0,5g; KH2PO4 1,4g; K3[Fe(CN)6] 2,0g em 1 litro de água destilada). Após

agitação os tubos permaneceram por 15 minutos em repouso para efetivação da

hemólise. O conteúdo do tubo foi colocado em uma cubeta de plástico e a
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absorbância medida em um espectrofotômetro Genesis-2, em 540nm. A

determinação da concentração de hemoglobina (em gramas por 100ml de sangue)

foi obtida pela equação:

[Hb] (g/dl) = absorbância (540nm) x 0,146 x diluição da amostra,

onde: 0,146 = fator de correção.

2.4.1.3 Contagem de erítrócitos (RBC)

A contagem dos eritrócitos foi realizada pelo método usual colocando em um

tubo de ensaio uma amostra de lOpl de sangue diluída em 2ml de Formol Citrato

(3,8g de citrato de sódio; 2,0ml formol e água destilada q.s.p. lOOmI). Após

homogeneização, a contagem dos eritrócitos (10®/mm^) foi feita em câmara de

Neubauer, com objetiva de 40 X.

2.4.1.4 Constantes corpusculares

As constantes corpusculares, volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina

corpuscular média (HCM) e concentração de hemoglobina corpuscular média

(CHCM) foram determinadas utilizando as fórmulas descritas por Brow (1976), como

segue:

VCM (pm^) = (Ht) X 10/RBC

HCM (pg) = [Hb] x 10/RBC

CHCM (%) = [Hb] X 100/(Ht)

2.4.1.5 Determinação da taxa de metahemoglobina (MetaHb)

A taxa de metahemoglobina foi determinada segundo o método descrito por

Benesch et ai (1973). O método consiste na mistura de 50pL de uma amostra de
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sangue em 3mL de tampão fosfato 35mM, pH 7,3. A mistura foi agitada em um

agitador automático de tubos e centrifugada por 5 minutos à 3000rpm em um

centrífuga da marca FANEM, modelo 204 NR. A absorbância da mistura foi medida

num espectrofotômetro Genesis-2, em 560, 576 e 630nm. A determinação da taxa

de metahemoglobina foi calculada pela somatória das fórmulas descritas a seguir,

sendo o valor encontrado corrigido relativamente à concentração total de

hemoglobina. Os resultados foram expressos em %.

OxyHb = (Abs.576 x (1,013) -Abs.630 x (0,3269) - Abs.560 x (0,7353)) x 10

DeoxyHb= (Abs.560 x (1,373) - Abs.576 x (0,747) - Abs.630 x (0,737)) x 10

FerriHb = (Abs.630 x (2,985) + Abs.576 x (0,194) - Abs.560 x (0,4023)) x 10

2.4.2 Parâmetros iônicos

2.4.2.1 Concentrações de Na^ e

Para determinação das concentrações de Na"^ e as amostras de plasma

foram diluídas 1000 vezes em água deionizada. A leitura foi realizada em um

espectrofotômetro de absorção atômica da marca PerkinElmer - AANALYST 800 e

os resultados foram expressos em mEq/L.

2.4.2.2 Concentrações de cloreto

O método de determinação da concentração de cloreto no plasma consiste

em juntar 2mL de água deionizada, lOpL de plasma e ImL de uma solução reagente

de cor (tiocianeto de mercúrio, nitrato férrico 20,2% e água deionizada, nas

proporções 1:1:13, respectivamente). Esse método depende da liberação do íon

tiocianeto proveniente do tiocianeto de mercúrio pela formação da forma não

ionizada e solúvel do cloreto de mercúrio. Na presença do íon ferro, o tiocianeto

liberado produz uma forte coloração de tiocianeto férrico que é proporcional à



s>

à

concentração de cloreto originai. A amostra foi lida em 480nm com o auxílio de um

^  espectrofotômetro Genesis-2. Os resultados foram expressos em mEq/L.

^  2.4.3 Determinação dos níveis de estresse

2.4.3.1 Glicose plasmática

A concentração de glicose no plasma foi estimada pelo método enzimático

por meio do Kit GLUCOX 500 da marca Doles, que consiste em adicionar ao tubo de

ensaio lOpL do plasma em I.OmL de reagente de cor, usando a micro técnica. A

mistura foi colocada em banho-maria a 37°C durante 10 minutos. Ao final deste

tempo a absorbância da mistura foi lida em 510nm em espectrofotômetro Genesis-2.

Os valores, expressos em milimoles/L, foram determinados por meio da seguinte

equação:

Glicose (mM/L) = (A510 amostra/A510 padrão) x d x fc

Onde:

A510 amostra = Absorbância da amostra após o ensaio

A510 padrão = Abssorbância da solução padrão

d = valor de conversão para milimoles/L (=0,0555)

Fc= fator de diluição (=100, nesse caso)

2.4.3.2 Lactato plasmático

Os níveis de lactato foram determinados pelo do método enzimático da Sigma

Chemical Co., utilizando-se o Kit 826 UV. O método consiste em adicionar lOOpL de

plasma a lOOpL PCA 8% (ácido perciórico), com a finalidade de desproteínizar as

amostras e centrifugar por 10 minutos para retirada do sobrenadante que é

neutralizado com KOH 6M. O extrato do plasma foi adicionado a uma solução
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0

contendo 100Ul/|iL da enzima LDH (lactato desidrogenase), coenzima NAD

(nicotinamida adenina dinucleotídeo), hidrazina e tampão glicina (0,6moies/L, pH

9,2). Neste método o lactato, presente na amostra, é convertido pela enzima LDH a

piruvato com redução simultânea da coenzima NAD a NADH. O aumento na leitura

de NADH é proporcional à conversão do lactato a piruvato e, portanto, indica a

concentração de lactato originalmente presente na amostra. A leitura das amostras

foi realizada em um espectrofotômetro Genesis-2 em 340nm e os resultados foram

expressos em mmoles/L.

2.4.4 Análises enzimáticas

2.4.4.1 Concentração da fosfatase aícalína

A concentração da fosfatase alcalina no plasma foi determinada por meio de

Kit específico da marca Doles S.A. O método se baseia no fato de que o soro que

apresenta esta enzima hidrolisa o glicerolfosfato (substrato) em pH alcalino,

liberando o fosfato. O número obtido na dosagem teste, menos o teor de fosfato

inorgânico do soro, fornece o teor da fosfatase expresso em unidades Frankel

Reitman/mL. A amostra foi lida em um espectrofotômetro Genesis-2 em 410nm.

2.4.4.2 Concentração da aspartato aminotransferase (AST) e da aíanina

aminotransferase (ALT)

As concentrações de AST e ALT foram determinadas com auxílio de Kit

específico da marca Doles S.A. O método para a AST consiste na catálise da reação

do ácido oxalacético com o glutâmico produzindo ácido a-cetoglutárico e ácido

aspártico. Para a ALT o método consiste na catálise da reação do ácido pirúvico

com o glutâmico produzindo alanina e ácido a-cetoglutárico. Ambas as reações são
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reversíveis. As atividades da AST e da ALT foram determinadas medindo-se o nível

de oxalacetato ou de piruvato, formados em condições padronizadas (pH e

temperatura), enquanto o ácido a-cetoglutárico se transamina para ácido glutâmico.

A diferença na atividade óptica entre os valores de absorbância em 505nm realizada

por meio de espectrofotometria, indica o teor de 2,4-dinitrofenil-hidrazona das

amostras, que corresponde ao teor de oxalacetato ou piruvato existente na amostra.

Uma unidade de transaminase corresponde à quantidade de Ipg de ácido pirúvico

ou de ácido oxalacético formado em 1 minuto a 25°C. Os resultados foram

expressos em Bessey Lowry/mL. As concentrações da ALT e da AST foram

determinadas por meio da equação da curva padrão de cada uma das enzimas. A

leitura das absorbâncias foi realizada em um espectrofotômetro Genesis-2.

2.4.4.3 Colinesterase (ChE)

A concentração da enzima ChE foi determinada indiretamente pela presença

da pseudocolineterase presente no plasma com auxílio de um Kit específico da

marca Doles S.A. O método consiste na hidròlise da propioniltiocolina pela

colinestarase, com a liberação de grupo sulfidrílico livre a partir da tiocolina. O grupo

sulfidrílico livre reage com DTNB, 5,5-dithiobis-(ácido 2-nitronzóico) levando a

formação de um composto amarelo que é proporcional à concentração de

colinesterase da amostra. A leitura da absorbância foi realizada em 410nm em um

espectrofotômetro Genesis-2. Os resultados foram expressos em U.I/mL.
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2.4.4 Avaliação de efeitos genotóxicos e citotóxicos

2.4.5.1 Anormalidades nucleares eritrocíticas (ANE)

Os esfregaços sangüíneos foram fixados com metanol por 10 minutos e

depois de secos foram corados com uma solução May-Grünwaid por 2 minutos,

May-Grünwaid e água destilada 1:1 por 10 minutos e Giemsa e água destilada 1:6

por 10 minutos. Em seguida foram lavados com água destilada e secos à

temperatura ambiente (Sanchez-Galan et ai. 1998). Segundo Carrasco et al. (1990)

as lesões nucleares foram divididas em quatro categorias: micronúcleo (M), núcleo

lobado (L), núcleo segmentado (8) e núcleo em forma de rim (K). Foram contadas

1000 células adultas de cada indivíduo com o auxílio de microscópio ótico da marca

MOTIC com aumento de 100X. O resultado foi expresso em porcentagem (%) de

ANE, considerando a soma de todas as lesões (M+L+S+K).

2.4.5.2 Determinação das Concentrações Endógenas de Produtos Celulares

Oxidados (TBARS)

A avaliação de estresse oxidativo e ou peroxidação lipídica foi realizada pela

determinação das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) descrito por

Ohkawa (1979). Para tal, lOOpL de plasma foram diluídos em 0,89mL de tampão

tris-HCI 60mM pH 7,4; 1,0mL de ácido tricloroacético (TOA) 30% e I.OmL de ácido

tiobarbitúrico (TBA) 0,73%. As amostras foram agitadas em "vortex" e aquecidas em

banho-maria (100°C) durante uma hora, resfriadas e posteriormente lidas em

espectrofotômetro Genesis-2 em 535nm. Os valores da concentração de produtos

oxidados foram expressos em nmoles/mL de plasma.
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2.4.6 Bioconcentração dos metais

Foram realizadas análises de bioconcentração de cobre e de chumbo, nas

brânquias, no fígado, no músculo branco e no rim. O músculo branco foi retirado

sempre do mesmo local. Amostras de brânquias, de fígado, de rim e de músculo

branco foram lavadas com água deionizada, pesadas e digeridas com ácido nítrico

10% em estufa á 80°C por 24 horas. O volume de ácido nítrico 10% utilizado foi

constante, sendo posteriormente calculada a diluição final da amostra digerida, pelo

peso do tecido fresco. Quando houve necessidade, para leitura, as amostras foram

diluídas em ácido nítrico 1%. O total de cobre e de chumbo nas amostras foi medido

por espectrofotometria de absorção atômica com forno grafite num equipamento da

marca Perkin Elmer - AANALYST 800. Os resultados foram expressos em pg/g de

peso fresco.

2.5 Análise Estatística

Os resultados obtidos foram expressos como média e erro padrão da média

(SEM). Para o cálculo da CL50 foi aplicado o programa computacional "LC50

Programs JS Pear Test" baseado no método Trimmed Spearman-Karber (Hamilton,

1977). Os resultados dos parâmetros analisados sob exposição à concentração

subletal dos metais foram submetidos a uma análise de variância (ANOVA, one

way). Havendo indicação de existência de diferença significativa em nível de 5%, foi

aplicado o teste de Tukey para discriminação das diferenças (Zar, 1984). Para a

avaliação dos resultados dos ensaios de bioconcentração dos metais foi utilizado

"teste T" de Bonferroni assumindo nível de significância de 5% (Zar, 1984).



3. RESULTADOS

3.1 CLso-SGh de Cobre e Chumbo (Exposição Aguda)

Para a determinação da CL50 de cobre, os exemplares de C. macropomum

foram expostos a 0,383; 0,583; 0,889; 0,988 e 1,673mg de Cu^^^/L por 96 horas

obtendo O, 30, 50, 95 e 100% de mortalidade, respectivamente. Para o chumbo os

animais foram expostos a 21,83; 24,26; 26,95; 29,95; 36,97 e 50,72mg de Pb^^^/L,

tendo ocorrido, respectivamente, mortalidade de O, 30, 60, 75, 75 e 100%.

Com base na porcentagem de mortalidade obtida em cada uma das

concentrações de Cu"*"^ e Pb"*^, as CL5o-96h para ambos metais foram estimadas

pelo programa computacional "LC50 Programs JSPear Test" como sendo de

0,735mg/L para Cu^^ e de 28,71 mg/L para Pb"^^. A utilização desse programa

possibilitou ainda a estimativa dos limites de confiança e das CL50 para 24, 48 e 72

horas (Figura 2).

O decréscimo da CL50 com o aumento do tempo de exposição é esperado,

uma vez que para causar 50% de mortalidade em um menor período de tempo é

necessário que a concentração do agente contaminante seja mais elevada.
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Figura 2. CL50 de cobre e de chumbo para C. macropomum em 24, 48, 72 e 96
horas de exposição e seus respectivos intervalos de confiança.

Durante os testes preliminares de determinação da CL50 de cobre para C.

macropomum, onde os animais foram expostos a concentrações que variaram entre

3,132 e 5,917mg/L ocorreu mortalidade de 100% dos indivíduos no período de 24

horas. Também foi observado que os exemplares de C. macropomum expostos a

essas elevadas concentrações de Cu"^^ apresentaram elevada produção de muco,
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leve expansão do lábio inferior e nadavam na coluna superficial da água. Observou-

se ainda que os indivíduos mortos apresentaram brânquias hemorrágicas. A

expansão do lábio inferior é freqüentemente observada nessa espécie quando os

indivíduos encontram-se em ambientes hipóxicos (Almeida-Val & Vai, 1995), o que

não foi o caso verificado aqui, pois as concentrações de oxigênio dissolvido

encontravam-se em valores normais para sobrevivência da espécie. No período de

exposição ao Cu"^^ e ao Pb""^, antes de comprovar a mortalidade dos animais foi

observado perda de equilíbrio, natação errática, e aumento nos batimentos

operculares.

As características físico-químicas da água utilizada nos ensaios de

determinação da CL5o-96h de Cu"*"^ e de Pb"^^ estão apresentadas na Tabela II. O pH,

a temperatura, a condutividade e a concentração de oxigênio mantiveram-se sem

variações significativas, tanto entre as diferentes concentrações quanto entre as

suas réplicas, reduzindo assim a possibilidade de mortalidade devido a variações

bruscas nas qualidades físico-químicas da água utilizada nos testes no período de

96 horas.
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Tabela II. Características físico-químicas da água utilizadas nos testes de determinação das CL5o-96h. Não ocorreu diferença

significativa em relação ao controle.

Concentração

(mg/L)

pH O2

(mg/L)

Temperatura

(°C)

Condutividade

(mV)

Controle 6,69±0,07 6,32±0,09 26,7±0,05 0,29±0,03

0,383 6,91±0,09 6,36±0,15 26.9±0,16 0,28±0,01

0,583 6,85±0,07 6,40±0,13 27,0±0.13 0,27±0.02

0,889 6,72±0,13 6,00±0,11 27,3±0,04 0,27±0,02

0,988 6,71±0.12 6,17±0.20 26,9±0,25 0.26±0.02

1,673 6,63±0,06 6,29±0,21 27,5±0,12 0,27±0,02

MC
+

.Q
CL

Controle 6,69±0,07 6,32±0,09 26,7±0,05 0,29±0,03

21,83 6,65±0,06 6,71±0,13 27,1±0,15 0.25±0,03

24,26 6,68±0,11 5,94±0.22 27,0±0,13 0,31±0,02

26,95 6,50±0,11 6,40±0,13 27,2±0,09 0,28±0,01

29,95 6,50±0,09 6,33±0,12 27,3±0,06 0,29±0,02

36,97 6,43±0,07 6,69±0,18 27,1 ±0,17 0,31±0,02

50,72 6,26±0,05 6,70±0,29 27,3±0,20 0,32±0,01

27



3.2 Exposição à Concentração Subletal de Cobre e Chumbo

Após a determinação da CL50 para Cu"'^ e Pb""^, os exemplares de C.

macropomum foram, então, submetidos a quatro tratamentos para a avaliação dos

efeitos fisiológicos e bioquímicos causados pela exposição ao Cu""^ e ao Pb"^^ no

período de 96 horas. Como determinado anteriormente, as concentrações utilizadas

nesse experimento foram: 0,368mg de (50%-CL5o de Cu"'^), 14,35mg de

Pb^^/L (50%-CL5o de Pb^^), 0,184mg de Cu^^/L +7,17mg de Pb^^/L (25%-CL5o de

+ Pb^^) e 0,368mg de Cu^^/L+ 14,35mg de Pb*^IL (50%-CL5o de + Pb*^),

Após exposição por 96 horas a cada uma dessas condições experimentais foi

coletado o sangue dos animais para as análises sangüíneas e plasmáticas. Porém,

do grupo exposto a 50%-CL5o de Cu"^^ + Pb"^^ só foram analisados os efeitos sobre

os parâmetros respiratórios. O número de indivíduos de C. macropomum analisados

em cada tratamento e as características físico-químicas da água utilizada nos testes

estão apresentados na Tabela III. Durante os testes de exposição à concentração

subletal por 96 horas foi obtida uma mortalidade de 13,33% nos espécimes de C.

macropomum expostos a 50%-CL5o de Cu"^^ e de 73,33% no grupo exposto a 50%-

CL50 de Cu^^ + Pb"^^. Nos demais tratamentos e no controle a sobrevivência foi de

100%. As características físico-químicas da água não apresentaram diferença

significativa (p>0,05) para nenhum dos parâmetros mensurados em relação ao

controle.



Tabela III. Parâmetros físico-químicos da água utilizada nos testes de exposição de exemplares de C. macropomum a

concentrações subletais dos metais por 96 horas. Não ocorreu diferença significativa em relação ao controle.

Tratamentos PH O2

(mg/L)

Temperatura

(°C)

Dureza (mg/L Condutividade

de CaCOa) (mV)

Controle

(n=30)

50%.CL50 de

(n=26)

50%-CL50 de

(n=30)

25%-CL50 de Cu^^+ Pb'^^

(n=30)

50%-CL50 de 0^"^+

(n=8)

6,69±0,07

6,86±0,12

6,61±0,09

6,54±0.08

6,50±0,11

6,32±0,09

6.47±0,08

6,34±0,04

6,18±0,09

6,10±0,08

26,7±0,05

26,8±0,04

26,9±0,06

26,7±0,08

26,7±0,08

3,55±0,84

5.47±0,55

4,30±0,59

4,25±0,33

2,87±0,45

0,29±0.03

0,28±0,03

0.24±0,02

0,33±0,04

0,29±0,02

n= número de indivíduos

29



3.2.1 Parâmetros Respiratórios

Os valores correspondentes ao hematócrito, à concentração de hemoglobina

e ao número de eritrócitos circulantes dos espécimes de C. macropomum do grupo

controle e dos exemplares expostos a 50% da CL50 de Cu""^, a 50% da CL50 de Pb"^^,

a 25% da CL50 de Cu'*'^+ Pb"*"^ e a 50% da CL50 de Cu"*"^ + Pb"^^ estão apresentados

na Figura 3. Os valores de hematócrito diminuíram nos grupos expostos ao Pb"^^ e

nos dois tratamentos com misturas de ambos metais, Cu^^^+Pb""^, em relação ao

controle (Figura 3A), já a concentração de hemoglobina diminuiu nos exemplares de

C. macropomum expostos aos dois tratamentos contendo as misturas de Cu"*^^ e

Pb"^^ (p<0,05) (Figura 3B). Foram observadas diminuições (p<0,05) no número de

eritrócitos no sangue de C. macropomum expostos à concentração subletal de

chumbo e as duas concentrações contendo mistura de cobre+chumbo (Figura 3C).

As constantes corpusculares volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina

corpuscular média (HCM) e concentração de hemoglobina corpuscular média

(CFICM), obtidas indiretamente a partir dos índices hematológicos, estão

apresentados na figura 4. Nesses parâmetros foi observado aumento significativo

(p<0,05) para hemoglobina corpuscular média e para concentração de hemoglobina

corpuscular média no grupo exposto ao chumbo (Figura 4B e 4C).

Foi observada diminuição das taxas de metahemoglobina (meta-Hb) no

sangue dos exemplares de C. macropomum em todos os tratamentos testados;

porém, a diminuição só foi significativa (p<0,05) nos indivíduos expostos à

concentração subletal de Pb"^^ (Figura 5).

30



5 ®
3

Io

4

CO

í
CD
O

^ 1.0
ü
m

a: 0.8

Controle

50%-CL5o de Cu"^2

50%-CL5o de Pb"*"2

25%-CL5o de Gu^2+ p^*2

50%-CL5o de Cu^2+ pb^2

Figura 3. Hematócrito (Ht); concentração de hemoglobina ([Hb]) e número de células
vermelhas (RBC) de exemplares de C. macropomum do grupo controle e dos grupos
expostos ás concentrações subletais de Cu"^^ e Pb"^^ e às misturas dos dois metais,
no período de 96 horas. * Indica diferença estatística significativa em relação ao
controle {p<0,05).



250 T—

240 J A
230

<e 220
E 210

— 200

o 190
> 180

= 50
»a)
ü

ü) 45
o.

Controle

50%-CL5o de

50%-CL5o de Pb^2

25%-CL5o de Cu^^+Pb^^
50%-CL5d de Cu^2+ptj+2

Figura 4. Volume corpuscular médio (VCM); hemoglobina corpuscular média (HCM)
e concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) de exemplares de C.
macropomum do grupo controle e dos grupos expostos às concentrações subletais
Cu"^^ e Pb"^^ e às misturas dos dois metais, no período de 96 horas. * Indica diferença
estatística significativa em relação ao controle (p<0,05).



22

20 -

18 -

^ 16 -
5?

^ 14 ̂
1

râ 12 ̂
o

^ 10 -

8 -

6 -

1

Controle

50%-CL5q de Cu+2

õOVo-CLgQ de Pb+2

...».r')SsãÍM

+2, ou+2xis: 25%-CL5odeCu ̂ +Pb

50%-CL5o de Cu^^+Pb"^

Figura 5. Níveis de metahemoglobina (%) presente no sangue de C. macropomum
do grupo controle e dos grupos expostos às concentrações subletals de Ou"*" e Pb"^^
e às misturas dos dois metais, no período de 96 horas. * Indica diferença estatística
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3.2.2 Parâmetros iônicos

As concentrações dos íons Na"^, K"^ e Cl' do plasma dos exemplares de C.

macropomum do grupo controle e dos grupos expostos a 50% da CL50 de Cu""^, a

50% da CL50 de Pb'"^, e a 25% da CL50 de Cu''^+ Pb'"^ estão apresentados na Figura

6. A concentração de Na"" no plasma dos espécimes de C. macropomum expostos à
33
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concentração subletal de Cu""^ diminuiu (p<0,05) em relação ao grupo controle e o

oposto foi verificado no grupo submetido à exposição de Pb"*"^ (Figura 6A). Também,

os indivíduos expostos ao Cu"*"^ mostraram uma diminuição (p<0,05) nos níveis de K"^

plasmático em relação ao controle (Figura 6B). Os níveis de Cl' mostraram um

aumento (p<0,05) nos animais expostos à concentração subletal de Pb"^^ e á 25% da

CLso de Gu^2+ Pb^^ (Figura 60).

3.2.3 Níveis de Estresse

Os níveis de estresse foram mensurados neste estudo por alterações nas

concentrações de glicose e lactato plasmáticos (Figura 7). As concentrações de

glicose aumentaram (p<0,05) nos animais expostos à concentração subletal de Cu^^

e a 25% da concentração subletal de Cu"*"^ e Pb"^^ juntos (Figura 7A). No entanto,

para os níveis de lactato só foi verificada diferença no grupo exposto ao Cu"*"^, que

consistiu de uma diminuição (p<0,05) indicando que apesar de constatado o alto

nível de estresse, o metabolismo glicolítico anaeróbico não foi ativado (Figura 7B).
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Figura 7. Níveis plasmáticos de glicose (A) e de lactato (B) de exemplares de C.
macropomum do grupo controle e dos grupos expostos às concentrações subletais
de Cu^^ e e à 25%-CL5o de Cu^^^+Pb"*^^, no período de 96 horas. * Indica
diferença estatística significativa em relação ao controle (p<0,05).

3.2.4 Análises Enzimáticas

A avaliação das concentrações das enzimas alanina aminotransferase (ALT),

aspartato aminotransferase (AST) e fosfatase alcalina (FA) (Figura 8) foram

empregadas para inferir os efeitos tóxicos causadas pela exposição aos metais em

estudo, sobre o fígado de C. macropomum. Em todos os tratamentos testados as
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concentrações de ALT mostraram alterações importantes em relação ao controle

(p<0,05). Os aumentos nos níveis de ALT dos exemplares de C. macropomum

expostos a 25%-CL5o de Cu^^^+Pb"^^ foram da ordem de duas vezes em relação ao

controle, chegando a até quatro vezes no grupo exposto à concentração subletal de

Pb"^^ (Figura 8A). As concentrações de AST também aumentaram em todos os

tratamentos, sendo que essa alteração só foi significativa (p<0,05) no grupo exposto

a 25%-CL5o de Cu"^^+Pb"^^ (Figura 8B). O padrão obtido para as concentrações de

fosfatase alcalina mostrou-se similar aos das enzimas mencionadas acima, ou seja,

ocorreram aumentos (p<0,05) nos indivíduos submetidos à exposição a

concentração subletal de Pb"^^e à 25%-CL5o de Cu^^^+Pb""^ (Figura 8C).

Na determinação dos efeitos causados pela exposição de espécimes de C.

macropomum ao Cu+^ e Pb"^^ sobre o sistema nervoso dispomos da análise das

concentrações de colinesterase no plasma, denominada pseudo-colinesterase. Os
1

níveis de colinesterase aumentaram (p<0,05) em cerca de 5 vezes nos exemplares

de C. macropomum expostos ao Pb^^ e 7 vezes nos submetidos à 25%-CL5o de

Cu^^^+Pb"^^ (Figura 9)
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Figura 8. Concentração de alanina aminotransferase (ALT); aspartato
aminotransferase (AST) e fosfatase alcalina (FA) de exemplares de C. macropomum
do grupo controle e dos grupos expostos às concentrações subletais de Cu"" e
e a 25%-CL5o de Cu^^^+Pb , no período de 96 horas. * Indica diferença estatística
significativa em relação ao controle (p<0,05).
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Figura 9. Colinesterase (Che) de exemplares de C. macropomum do grupo controle
e dos grupos expostos às concentrações subletais de Cu"^^ e Pb"*"^ e à 25%-CL5o de
Cu'*^^+Pb , no período de 96 horas. * Indica diferença estatística significativa em
relação ao controle (p<0,05).

3.2.5 Efeitos citotóxicos e genotóxicos

As concentrações endógenas de TBARS avaliadas no plasma de C.

macropomum do grupo controle e dos grupos expostos aos metais por 96 horas

estão indicados na Figura 10. Não foram encontradas alterações (p>0,05) nos níveis

de peroxidação lipídica para nenhum dos tratamentos testados em relação ao grupo

•  • +2

controle, indicando que exposição às concentrações subletais dos metais, Cu e

Pb"*"^, por 96 horas não causou danos expressivos sobre as membranas celulares.

As anormalidades nucleares eritrocíticas (ANE) observadas nos exemplares

de C. macropomum do grupo controle e dos grupos expostos à concentração

subletal de Cu^^^e de Pb""^ e a 25%-CL5o de Cu^^^+Pb""^ por 96 horas estão mostradas
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na Figura 11. O percentual das ANE aumentou (p=0,05) somente no grupo exposto

ao cobre em relação ao controle (Figura 12).

3.3 Bioconcentração de cobre e de chumbo

A concentração dos metais na água utilizada nos testes de bioconcentração,

tanto nos dois tratamentos quanto nos seus respectivos controles, mostraram

diminuição no decorrer das 96 horas de exposição (Figura 13).

A bioconcetração do íon Cu"^^ nos tecidos de C. macropomum estão

apresentados na Figura 13. Foi verificado aumento (p<0,05) na concentração de

Cu"^^ nas brânquias, em torno de 8 vezes, e no fígado, aproximadamente 2 vezes,

em relação ao controle. Com relação ao Pb^^ nos tecidos foi observado um aumento

significativo (p<0,05) desse íon nas brânquias do grupo exposto a 50%-GL5o de Pb"*"^

em relação ao controle. O acúmulo de Pb"^^ nas brânquias do grupo testado foi de

3,1±0,18pg/g de tecido fresco, enquanto que nas brânquias do controle foram

observadas concentrações inferiores a 0,01 pg de Pb"^^/g de tecido fresco e, portanto,

essas concentrações foram consideradas nulas. Nas análises de fígado, músculo e

rim, as concentrações de Pb""^ também foram consideradas nulas.
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Figura 10. Níveis endógenos de peroxidação lipídica (TBARS) de exemplares de C.
macropomum do grupo controle e dos grupos expostos às concentrações subletais
de Cu^^ e Pb"^^ e a 25%-CL5o de Cu^^+Pb^^, no período de 96 horas. * Indica
diferença estatística significativa em relação ao controle (p<0,05).
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Figura 11. Anormalidades nucleares eritrocíticas (ANE) de exemplares de C.
macropomum do grupo controle e dos grupos expostos às concentrações subletais
de e e à 25%-CL5o de Cu^^+Pb'^^ no período de 96 tioras. Núcleo lobado
(A e B), núcleo segmentado (C e D), núcleo em forma de rim (E e F), micronúcleo (G
e H), e célula normal (1 e J). Escala lOpm.

42



0,40 -

0,30

m 0,25 -

< 0,20

0,10 -

Controle

50%-CL5QdeCu

ETS?^ 50%-CL5q de Pb

+

25%-CL5o de Gu^+ Pb+

2

+2

.+2 2

Figura 12. Anormalidades nucleares eritrocíticas (ANE) de exemplares de C.
macropomum do grupo controle e dos grupos expostos às concentrações subletais
de Cu"*^^ e Pb"*^^ e a 25%-CL5o de Gu'*^^+Pb'^^, no período de 96 horas. * Indica
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4. DISCUSSÃO

4.1 Exposição aguda ao cobre e ao chumbo

As mudanças ocorridas nas condições ambientais acarretam manifestações

imediatas no comportamento dos indivíduos, seguida de ajustes bioquímicos e

fisiológicos (Hochachka & Somero, 1984; Heath, 1995). Tais manifestações puderam

ser observadas em exemplares de C. macropomum expostos ao Cu"*"^ e ao Pb"^^,

como por exemplo, a hipersecreção de muco. A estimulação na produção de muco

nas brânquias e pele sob exposições agudas é um importante mecanismo de

proteção como forma de reduzir a taxa de absorção desses metais pela quelação e

inibição de difusão (revisto por Heath, 1995). No entanto, essa hipersecreção de

muco nas brânquias pode impedir as trocas gasosas, predispondo o indivíduo à

hipóxia (Lichtenfels et al., 1996) e, também, causar desordem na osmoregulação e

na regulação iônica dos peixes (Heath, 1995).

A alta concentração de muco em espécimes de C. macropomum expostos a

elevadas concentrações de Gu^^ foi, possivelmente, responsável por desencadear a

expansão do lábio inferior que esta espécie apresenta sob situações hipóxicas.

Porém, mesmo em condições de normóxia foi observado, nesses exemplares, uma

leve expansão do lábio inferior que pode ter sido provocado pela dificuldade de

realizar as trocas gasosas devido a parcial impermeabilidade das brânquias com

excesso de muco. A hiperprodução de muco nas brânquias foi também observada

em exemplares de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) expostos a poluentes com

grandes quantidades de metais pesados (Lichtenfels et aL, 1996), em indivíduos de

Carassius auratus expostos ao chumbo e em carpas (Cyprinus carpio) expostos ao

cobre (Tao et aL, 2000ab).
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Os estudos de toxicidade de agentes contaminantes enfocam a preocupação

científica atual, uma vez que é cada vez maior a contaminação dos ecossistemas

aquáticos por descartes de resíduos químicos e agrícolas, por derrames acidentais

de petróleo e seus subprodutos e por descartes de efluentes domésticos. Os testes

de toxicidade são realizados com o objetivo de estabelecer limites máximos

permissíveis para compostos tóxicos e ainda, avaliar o impacto sobre o ambiente e

sobre os organismos (Bertoletti, 1990).

Dentre os metais que mais tem recebido atenção da comunidade científica

está o cobre, por ser considerando um dos metais potencialmente mais tóxico para

peixes (LIoyd, 1992). No presente estudo o cobre foi mais tóxico (CL50 -96h

determinada em 0,735 mgde Cu'*'^/L) para C. macropomum que o chumbo (CL50 -

96h estabelecida em 28,71 mgde Pb'^^/L). Também, o alto valor obtido de CL50 de

Pb"*"^ pode ter ocorrido devido à baixa solubilidade deste metal (LIoyd, 1992).

Muitas espécies de peixes têm sido utilizadas para avaliar a toxicidade do

4» *5

Cu , mas a maioria dos estudos já realizados foram com espécies de regiões

temperadas, Oncorhynchus mykiss (Marr et a/., 1998; McGeer et al., 2000ab),

Cyprínus carpio (Karan et al., 1998), Sparus sarba (Wong et ai., 1999), Carassius

auratus, Lebistes reticulatus, Lepomis macrochirus e Pimephaies promelas

(Pickering & Henderson, 1966), com algumas espécies tropicais Prochilodus scrofa

(Mazon & Fernandes, 1999), Hyphessobrycon cailistus (Damato, 1997) e com uma

espécie amazônica, Hoplosternum littoraíe (Oliveira, 2001). A mesma intensidade de

estudo não ocorre com Pb""^, pois como mencionado anteriormente, é um metal de

baixa solubilidade o que pode subestimar os reais efeitos deste metal (LIoyd, 1992).

Pimephaies promelas (Pickering & Henderson, 1966), Hyphessobrycon cailistus

(Damato, 1997), Oncorhynchus mykiss (Caldwell & Phillips, 2000; Macdonald et al.,
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2002), Carassius auratus (Tao et a/., 2000) e Paracheirodon innesi (Tao et aL, 1999)

já foram alvo de estudos da toxicidade do Pb"^^.

A denominação de uma espécie bioindicadora de contaminação requer muita

cautela, pois fatores como pH, temperatura, oxigênio dissolvido, dureza, estado

nutricional dos indivíduos, entre outros (Sprague, 1990) devem ser levados em

consideração para avaliar a toxicidade de um metal e somente assim inferir se uma

determinada espécie é mais sensível que outra. Nesse contexto, a espécie C,

macropomum é menos sensível ao Cu"*"^ que Hoplostemum littorale que teve sua

CL5o-96h determinada por Oliveira (2001) em 358mg de Cu^^^/L, sob condições

ambientais similares às do presente trabalho.

4.1.1 Parâmetros respiratórios

As análises laboratoriais são ferramentas importantes para avaliar e entender

como uma espécie é afetada pela exposição aos metais pesados. Esse é o passo

inicial para reconhecer e medir respostas subletais, e assim poder interpretar o

impacto da presença de compostos químicos sobre as espécies e,

conseqüentemente, estabelecer relações de causa-efeito podendo, assim, dirigir

ações adequadas em caso de necessidade (Luebke et ai., 1997) antes que os danos

atinjam os níveis de maior relevância ecológica.

Os testes hematològicos são importantes na identificação dos distúrbios

fisiológicos e metabólicos, uma vez que o sangue reflete os processos vitais dos

animais em função das variações internas ou ambientais (Perez & Gonzales, 1978;

Nussey et a/., 1995ab). Esses métodos têm sido usados para avaliar a saúde dos

peixes nos laboratórios de pesquisa (Heath, 1995).
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De maneira geral, a exposição aguda aos metais ativa a hipersecreção de

muco nas brânquias, que serve como uma barreira de defesa contra a absorção dos

metais (McDonald & Wood, 1993; Lichtenfels et ai, 1996). O espessamento do

epitéiio branquial dificulta as trocas gasosas predispondo o indivíduo a hipóxia, como

conseqüência, os parâmetros sangüíneos são alterados de forma a desenvolver um

melhor transporte de oxigênio no sangue e liberação nos tecidos. (Heath, 1995).

O Cu"*^^ é um metal amplamente descrito na literatura como causador de

hemoconcentração massiva em peixes, ou seja, aumento no valor de hematócrito,

na concentração de hemoglobina, e no número de eritrócitos. Tais aumentos foram

observados em Salvelinus fontinalis (McKim et ai, 1970), Oncorhynchus mykiss

(Wilson & Taylor, 1993a), Oreochromis mossambicus (Nussey et ai, 1995b) e

Prochilodus scrofa (Mazon et ai, 2002; Cerqueira & Fernandes, 2002). No entanto,

0'Neill (1981) observou que exemplares de Salmo trutta e Cyprínus carpio

apresentaram anemia após exposição a esse metal. No presente estudo a

exposição de C. macropomum a 0,368mg de Cu^^^/L por 96h (50%-CL5o) não

acarretou mudanças no hematócrito, na concentração de hemoglobina, no número

de células vermelhas circulantes e nas constantes corpusculares, indicando que a

exposição à concentração subletal de Cu"*"^ não afetou os parâmetros respiratórios

dessa espécie. Esses resultados corroboram aqueles relatados por Dethioff et ai

(1999) em exemplares de Oncorhynchus mykiss expostos à 16|xg de Cu"^^/L e os

verificados em C. macropomum expostos à uma camada de petróleo de 0,08m por

24, 48, 72 e 96h (Costa et ai, 1996).

Ao contrário do que ocorreu com o cobre, a exposição a 14,35mg/L de Pb"^^

provocou alterações hematológicas, com diminuições no hematócrito, no número de

eritrócitos e aumento na HCM e na CHCM caracterizando, assim, um quadro de
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anemia nos exemplares de C. macropomum intoxicados com Pb"^^. Essa situação foi

mais intensa nos exemplares submetidos à exposição conjunta de Cu"^^ e Pb"^^, pois

nesses animais ocorreu diminuição nos três índices hematológicos determinados

diretamente; hematócrito, concentração de hemoglobina e número de eritrócitos.

Provavelmente, a anemia comprovada neste trabalho ocorreu devido inibição da

síntese de hemoglobina sob exposição ao Pb""^. Segundo Hernberg (1976) o chumbo

causa anemia em mamíferos pela inibição da síntese de hemoglobina.

O chumbo inibe a enzima delta aminolevulinato desidratase (ALA-D) que é

requerida nos primeiros estágios da síntese de hemoglobina no tecido

hematopoietico (Heath, 1995). Essa enzima converte o ácido aminolevulínico (ALA)

para porfobilinogenese (PBG) e ferriquelatese e insere ferro dentro da

protoporfiriogenese (Haux et al., 1985). A ALA-D tem sido utilizada como indicador

de contaminação por chumbo em peixes (Caldwell & Phillips, 2000). Esses mesmos

autores mostraram que a exposição ao Pb"*"^ inibe a atividade da ALA-D em

Oncorhynchus mykiss.

Apesar do cobre ser tóxico para peixes quando presentes em altas

concentrações nos ambientes aquáticos, a exposição de exemplares de C.

macropomum à concentração subletal de cobre não promoveu alterações na taxa de

metahemoglobina. Já para os indivíduos expostos ao Pb"*"^ ocorreu uma diminuição

na taxa de metahemoglobina. Esses resultados mostram que esses metais,

considerando as condições ambientais empregadas no presente estudo, não tem o

poder de transformar a hemoglobina em metahemoglobina que é a forma inativa da

hemoglobina incapaz de se combinar reversivelmente ao oxigênio, obtida pela

oxidação do ferro bivalente em trivalente (Schmidt-Nielsen, 1996).

Segundo Sorensen (1991), o cobre é um elemento-traço necessário para

síntese de hemoglobina, promove a absorção do ferro dos sistemas gastrointestinais
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e está envolvido no transporte de ferro dos tecidos para o plasma. Portanto, baixas

concentrações de cobre não poderiam causar a oxidação do ferro, comprometendo

assim sua função na síntese de hemoglobina, o que esclarece o fato das taxas de

metahemoglobina não terem sido alteradas em C. macropomum sob exposição

subletal de Cu"^^ em relação ao controle. No entanto, as relações do Pb"*^^ com ferro,

bem como suas funções nos organismos continuam sem elucidações científicas.

4.1.2 Parâmetros iônicos

O cobre causa uma extensa desordem na osmorregulação em peixes de água

doce. Peixes expostos ao cobre apresentam uma rápida diminuição nos eletrólitos

plasmáticos e ou na osmolaridade (Heath, 1995). Laurén & McDonald (1984; 1986;

1987ab) mostraram que a brânquia é o primeiro órgão afetado pelo Cu^^ e que o

mesmo afeta diretamente a regulação iônica, principalmente o mecanismo de

transporte de Na"^ nas brânquias.

No presente estudo foram evidenciadas alterações nas concentrações dos

ions plasmáticos, com exceção das concentrações de Cl" em espécimes de C.

macropomum expostos à concentração subletal de cobre por 96h. A diminuição nas

concentrações de Na"*" possivelmente ocorreu devido à inibição do influxo de Na"*" e

da enzima Na"*"-K"'"-ATPase (Laurén & McDonald, 1986; Pelgron etal., 1995; Li et al.,

1998). Quanto ao K"*" plasmático, pode ter diminuído devido à estimulação de perda

de K"*" talvez por um aumento na permeabilidade da membrana apical da célula,

permitindo a difusão do K"*" intracelular para o meio menos concentrado (Laurén &

McDonald, 1984). Os resultados observados neste estudo corroboram os relatados

para Salmo gairdneri em 24h de exposição à 25 e 55pg/L de Cu""^ (Laurén &
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McDonald 1986; 1987) e para Oreochromis mossambicus expostos à 50|Lig de

Cu^^/L durante seis dias (Pelgrom et al., 1995).

Nos indivíduos de C. macropomum expostos à concentração subletal de Pb"*"^

foram observados aumentos nas concentrações de Na^ e Cl' plasmáticos e, nos

expostos à mistura de Cu"^^ e Pb^^ foram verificados aumentos nas concentrações

de K"^ e Cl". Os aumentos nas concentrações de Cl' podem ter ocorrido devido a

diminuição dos parâmetros hematológicos (e, consequentemente, a diminuição da

concentração de O2 no sangue), como forma de excretar rapidamente o CO2 do

sangue. Para isso, o CO2 é convertido a HCO3" (forma em que é transportado dentro

do eritrócito) e então ocorre a liberação do 01' para entrada do HCO3" no eritrócito

(revisto por Gilmour, 1998). Esses resultados mostram que, assim como o ocorrido

com o cobre, o chumbo e a mistura cobre e chumbo também afetam a regulação

iônica em C. macropomum.

4.1.3 Níveis de estresse

A hipergiicemia é uma resposta comum a agentes estressores em peixes de

água doce e tem sido considerada um indicador secundário de poluição ambiental

(Alkindi et al., 1996). Os aumentos observados nas concentrações de glicose e

lactato plasmáticos de peixes expostos á metais podem ocorrer simplesmente por

estresse devido às mudanças nas características ambientais (Nemcsòk &

Benedeczhy, 1995; Santos & Pacheco, 1996) e/ou por alterações histopatológicas

nas brânquias dos peixes que podem interferir na respiração dos animais

provocando uma hipóxia interna, estimulando, assim, o metabolismo anaeróbico

(Mazon, 1997).
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No presente estudo, exemplares de C. macropomum expostos ao cobre e à

mistura cobre e chumbo apresentaram aumentos nas concentrações de glicose

plasmática, comprovando o estresse nesses animais. O aumento observado no

grupo exposto à mistura dos metais ocorreu, principalmente por influência do cobre,

uma vez que os indivíduos expostos somente ao chumbo apresentaram níveis de

glicose semelhantes ao do controle. O aumento na concentração de glicose em

peixes expostos ao cobre foi relatado para as espécies Salmo gairdneri (Laurén &

McDonald, 1984), Cyprinus carpio, Hypothalamichthys molitrix, Silurus glanis

(Nemcsók & Benedeczky, 1995), Oreochromis mossambicus (Pelgrom et aí., 1995) e

Ictalurus punctatus (Griffin et ai., 1999). Também, foram relatados aumentos nas

concentrações de glicose em C. macropomum exposto a 0,08 e 0,16 mm de petróleo

(Duncan, 1997).

Segundo Hochachka & Somero (1984), em situações estressantes, como as que

ocorrem quando há limitação de oxigênio, determinados peixes podem produzir

lactato como resultado da redução do piruvato. As concentrações de lactato

plasmático, ao contrário do observado para os níveis de glicose, diminuíram nos

animais do grupo exposto ao cobre, indicando que o estresse causado pela

exposição a este metal não foi suficiente para ativar o metabolismo anaeróbico.

Esse resultado condiz com os observados para a hematologia desse grupo

(presente estudo), que não sofreu alterações sob exposição à concentração subletal

de cobre, o que indica condições respiratórias normais nesses animais. A exposição

ao cobre não promoveu alterações nas concentrações de lactato plasmático de

indivíduos de Ictalurus punctatus (Griffin et al., 1999) e Oncorhynchus mykiss

(Dethioff ef a/., 1999).

53



4.1.4 Análises enzimáticas

O fígado é um dos órgãos mais prejudicados pela exposição aos metais

pesados. Isso ocorre porque no fígado são realizadas várias reações bioquímicas,

incluindo o metabolismo dos metais. Desta forma, o fígado acaba por acumular

grande parte dos metais (Linde et a/., 1998). O elevado acúmulo de metais no fígado

pode ocasionar sérias lesões hepáticas e histopatológicas como, por exemplo,

aumento no volume celular, necrose e degeneração dos hepatócitos, promovendo,

assim, disfunções hepáticas (Mazon, 1997). Essas lesões podem ser avaliadas pela

presença de algumas enzimas, que são liberadas no plasma pelo fígado danificado,

como as transaminases, a fosfatase alcalina, a lactato desidrogenase e a sorbitol

desidrogenase (Heath, 1995; Champe & Harvey, 1996).

As enzimas aminotransferases são intracelulares e constituem um grupo de

enzimas que catalisam a transferência de um grupo amina de um a-aminoácido para

um a-cetoácido. As aminotransferases do plasma são utilizadas para o diagnóstico

de certas afecções do fígado que levam à destruição e necrose dos tecidos (Villela

et ai, 1972). Assim, a presença de níveis elevados dessas enzimas no plasma

indica lesão de células ricas em transaminases (Champe & Harvey, 1996).

A fosfatase alcalina (FA) é uma enzima derivada do fígado, intestino, rins e

ossos (Villela et ai, 1972; Raw, 1981). A presença dessa enzima no sangue

aumenta devido a certas doenças ósseas ou quando há obstrução dos duetos

biliares (Raw, 1981). Portanto, a dosagem da fosfatase alcalina no sangue é uma

das mais sensíveis e úteis provas da função hepática (Lima et ai, 1985). Estudos

sobre a atividade das enzimas aspartato aminotransferase (AST), alanina

aminotransferase (ALT) e fosfatase alcalina (FA) estão sendo realizados em peixes
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expostos a metais pesados, óleo cru, pesticidas, etc., para verificação dos efeitos

tóxicos desses poluentes sobre os sistemas enzimáticos desses animais (Medda et

ai, 1995; Karan et ai, 1996; El-Demerdash & Elagamy, 1999; Das & Mukherjee,

2000).

No presente estudo foram observados aumentos nas concentrações de ALT,

AST e FA de exemplares de C, macropomum em todos os tratamentos, sendo que

para AST o aumento só foi significativo no grupo exposto à mistura dos metais e

para FA o aumento foi significativo nos indivíduos expostos ao chumbo e a mistura

dos metais. Karan et ai (1998) verificaram aumentos nas atividades de ALT, AST e

FA de Cyprinus carpio após exposição à 2 e 4mg de Cu"*'^/L. O aumento na atividade

de ALT e AST também foi verificado por Nemcsók & Benedeczhy (1995) no sangue

das espécies Cyprinus carpio, Hypothalamichthys molitrix e Silurus glanis expostas

ao sulfato de cobre por duas horas. Indubitavelmente o cobre e o chumbo

promoveram sérios danos hepáticos em C. macropomum e, provavelmente, outros

órgãos também podem ter sido afetados.

A presença de metais pode inibir a atividade de algumas enzimas, entre elas

a acetilcolinesterase (Ache). Essa enzima, mais conhecida como colinesterase

(Che), desempenha um importante papel na regulação dos impulsos nervosos até as

sinapses colinérgicas (Heath, 1995). A inativação desta enzima ocorre porque os

metais se ligam ao sítio esteárico da enzima. Na presença de baixas concentrações

e curtos intervalos de tempo, os metais são rapidamente removidos do sítio

esteárico e a atividade da colinesterase é rapidamente restaurada. Porém, sob a

presença de altas concentrações essa ligação pode ser irreversível (Smith, 1959).

As concentrações de Che plasmática em C macropomum aumentaram após

exposição ao chumbo e à mistura dos metais. No entanto, a exposição à

concentração subletal de cobre, de chumbo e à presença de ambos os metais por
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96 horas não foi suficiente para inativar esta enzima. O cobre não atravessa,

imediatamente, a barreira sangue/cérebro (Nemcsók & Benedeczhy, 1995).

Portanto, além da concentração do metal, o tempo de exposição também pode

influenciar a atividade da colinesterase. Dessa forma, o período de 96 horas de

exposição à concentração subletal de metais, adotado neste trabalho, pode não ter

sido suficiente para a inativação da colinesterase. Segundo Dethioff et al. (1999), a

exposição de Oncorhynchus mykiss durante 14 dias ao cobre e a mistura de cobre e

zinco provocou aumento da atividade da colinesterase; porém, eles sugeriram que

seus resultados não sustentam a utilização da AChe como um indicador confiável de

exposição a baixas concentrações de cobre devido à variabilidade na mensuração

da AChe.

4.1.5 Efeitos citotóxicos e genotóxicos

A exposição de peixes a ambientes poluídos também pode induzir a um

estresse oxidativo e peroxidação lipídica (Peters & Livingstone, 1996; Bainy et al.,

1996; Lemaire & Livingstone, 1997; Sewaik et aí., 1999). Dependendo do tempo de

exposição e da concentração dos poluentes, o processo de biotransformação

dessas substâncias pode gerar espécies reativas de oxigênio (ROS) (Karuzina &

Archakov, 1994). As ROS são mediadoras na indução de genotoxicidade e

citotoxicidade, pois podem reagir com ácidos nucleicos, lipídeos, carboidratos e

proteínas, danificando as células (Kappus & Sies, 1981).

Os metais pesados podem alterar as estruturas das membranas celulares pela

estimulação do processo de peroxidação lipídica, que é uma complexa seqüência de

reações bioquímicas, amplamente definidas como deterioração oxidativa de ácidos
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graxos polinsaturados, constituinte essencial das membranas biológicas (Kappus &

Sies, 1981, Viarengo, 1989).

No presente estudo a peroxidação lipídica, em exemplares de C. macropomum

expostos às concentrações subletais de Cu""^ e Pb""^ e à concentração subletal da

mistura Cu"^^ e Pb"^^ por 96h, foi avaliada pelas concentrações endógenas de

produtos celulares oxidados (TBARS). Os resultados observados não mostraram

nenhum efeito significativo da exposição aos metais sobre a integridade das

membranas celulares, concordando com os resultados encontrados por Torres et al.

(1999) para Genidens genidens coletados em Itajaí, uma região poluída de Santa

Catarina. Ainda, Vera & Poesidio (1998) observaram que a peroxidação lipídica em

tecidos hepáticos de Oreochromis mossambicus expostos a 4mg de GUSO4 diminuiu

nas primeiras 48 horas e só aumentou após 168 horas de exposição, indicando que

a peroxidação lipídica nesses animais é dependente do tempo. Para Dicentrarchus

labrax expostos ao cobre por 48 horas o aumento na peroxidação lipídica basal foi

dependente da concentração de cobre na água (Roméo et al., 2000). Portanto, tanto

o efeito do tempo de exposição quanto o da concentração podem ter sido os fatores

limitantes para determinação da citotoxidade do cobre e do chumbo para C.

macropomum.

A exposição de peixes a determinados metais induz à formação de micronúcleos

e outras anormalidades nos núcleos dos eritrócitos (ANE) (Sanchez-Gailan et al.,

1999; 2001). Segundo Heddie et al. (1991), os micronúcleos surgem de fragmentos

de cromossomos que não são incorporados no núcleo da célula depois da mitose.

Entretanto, os mecanismos de formação das anormalidades nucleares não são

completamente conhecidos (Ayllón & Garcia-Vazquez, 2001).

Micronúcleos e anormalidades nucleares tem sido utilizados como

biomarcadores e ou indicadores genotóxicos de contaminação em animais expostos
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a substâncias químicas que possuem capacidade genotóxica (Pacheco & Santos,

1997, 1998; Sanchez-Gailan et al., 1999, 2001; Ayllón & Garcia-Vazquez, 2001;

Risso-de Faverney et al., 2001). A genotoxicidade do cobre foi evidenciada pelo

aumento observado pela freqüência de ANE nos exemplares de C. macropomum

expostos à concentração subletal de cobre. Esses resultados discordam dos

observados para Salmo trutta e Phoxinus phoxinus testados com injeções

intraperitoneal de CUSO4 na proporção de 1,7mg/kg de peso corpóreo (Sanchez-

Galan et al., 1999). Porém, esses pesquisadores sugerem que a genotoxicidade do

cobre é dependente do tempo de contaminação.

A genotoxicidade do chumbo e da mistura cobre e chumbo não foi observada no

presente estudo, uma vez que o percentual das anormalidades nucleares dos

indivíduos expostos aos tratamentos com metais não apresentaram diferenças em

relação ao grupo controle, pelo menos para as concentrações subletais e para o

tempo empregado.

4.2 Bioconcentração de cobre e de chumbo

Os metais são absorvidos na forma tônica (com exceção do metíl-mercúrio) e

nesse processo estão envolvidas quatro possíveis rotas de absorção: tomada de

água (para peixes marinhos), pele e, principalmente, bránquias e alimentação.

Dentro do organismo, os metais são transportados pelo sangue ligados a proteínas,

podendo ser acumulados nas bránquias, gordura, rim, músculo, intestino e,

especialmente, no fígado (Heath, 1995). Elevado acúmulo de metais no fígado

ocorre porque nele são realizadas a maioria das reações bioquímicas, incluindo o

metabolismo dos metais (Linde et a/., 1998), que é denominado processo de

detoxificação (Heath, 1995). Como esperado, uma pequena parte do cobre e
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chumbo presente na água foi, de fato, absorvido pelos peixes, isso foi comprovado

pela diminuição nas concentrações desses metais no período de 96 horas e pela

bioconcentração dos metais nos tecidos dos animais.

Foi observada bioconcentração de Cu"^^ nas bránquias e no fígado, em ordem

decrescente, bránquias>fígado, de exemplares de C. macropomum expostos a

concentração subletal de cobre. Para os quatro tecidos analisados, as maiores

concentrações de cobre foram observadas no fígado e nos rins como verificado em

Dicentrarchus labrax (Roméo et ai., 2000), em Orcorhynchus mykiss (McGeer et aí.,

2000b) e em Sparus sarba (Wong, et aí., 1999). O elevado acúmulo de cobre

encontrado nas bránquias pode ter ocorrido devido a complexação do íon cobre com

o muco sobre a superfície lamelar (Wong, et aí., 1999). Ainda, o músculo branco foi

o órgão que apresentou as menores concentrações de Cu"^^, corroborando os

resultados observados em Sparus sarba (Wong, et aí., 1999). Isso ocorre porque a

bioconcentração do cobre depende da concentração e do tempo de exposição (Marr

et ai., 1996) e a bioacumulação de metais no músculo requer um tempo maior de

exposição.

Em relação aos resultados obtidos para o chumbo, possivelmente leva mais

tempo para bioacumular em tecidos como fígado, músculo e rim, onde a

concentração de Pb^^ foi considerada nula. Conforme revisto por Heath (1995),

surpreendentemente, fígado e músculo quase nunca acumulam chumbo.

Possivelmente, a bioconcentração de chumbo nas bránquias do grupo de C.

macropomum exposto à concentração subletal de Pb"^^ ocorreu devido a quelação

do metal com a camada de muco das bránquias.
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5. CONCLUSÕES

1. A exposição de C. macropomum à concentração subletal de cobre não causa

distúrbios nos parâmetros respiratórios, enquanto que a exposição à

concentração subletal de chumbo causa anemia em C. macropomum.

2. As alterações nas concentrações dos íons plasmáticos Na"", K"" e Cl" de O.

macropomum evidenciam que a exposição ao cobre, ao chumbo e a mistura

desses metais por 96 horas afeta a regulação iônica.

3. O aumento na concentração de glicose plasmática nos indivíduos expostos ao

cobre e à mistura cobre e chumbo comprova o estresse, embora o metabolismo

anaeróbico em C. macropomum não tenha sido ativado.

4. O cobre, o chumbo e, ainda, a junção desses dois metais causam sérios danos

hepáticos e alterações no controle dos impulsos nervosos em C. macropomum.

5. A concentração subletal de cobre não provocou efeitos citotóxicos, no entanto,

foram identificados efeitos genotóxicos em C. macropomum.

6. A bioconcentração de cobre foi evidenciada nas brânquias e fígado de C

macropomum, na ordem decrescente brânquia>figado.

7. A bioconcentração de chumbo só foi observada nas brânquias, sendo

considerado nulo o acúmulo de chumbo nas brânquias do grupo controle, fígado,

rim e músculo de C. macropomum.
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