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RESUMO 

 

As baías do Estado do Rio de Janeiro são ecossistemas de grande importância econômica, 
ecológica e social. Entretanto, estes ambientes vêm sofrendo impactos antropogênicos, 
oriundo de diversas origens.  Dentre as diversas fontes de poluição dos ecossistemas de baías, 
pode-se destacar a contaminação por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), uma vez 
que estes compostos estão presentes em grande parte das atividades urbano-industriais, 
atingindo os ambientes aquáticos após derramamentos acidentais de petróleo. Os HPA são 
carcinogênicos, mutagênicos e genotóxicos. Desta forma são considerados poluentes 
prioritários em monitoramentos ambientais. Para avaliação da contaminação de ambientes 
aquáticos por HPA como parte de programas de monitoramentos ambientais do EUA e de 
alguns países da Europa têm sido utilizados, de forma crescente, os chamados biomarcadores. 
Estes podem ser definidos como alterações bioquímicas, celulares, moleculares ou mudanças 
fisiológicas nas células, fluidos corpóreos, tecidos ou órgãos de um organismo indicativos da 
exposição ou efeito de um xenobiótico. A utilização de biomarcadores em peixes tem se 
mostrado bastante eficaz na avaliação dos efeitos da contaminação por esta classe de 
compostos. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a contaminação por HPA em 
bagres (Genidens genidens) das baías de Guanabara (BG), Sepetiba (BS) e Ilha Grande (BIG) 
através do uso de biomarcadores.  Para tanto, analisou-se uma série de biomarcadores em 
bagres coletados nas baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande, a saber: avaliação do fator 
de condição; determinação de metabólitos de HPA em bile; determinação de etoxireosrufina-
O-desetilase (EROD) hepática; avaliação da frequência de micronúcleos (MN) e 
anormalidades nucleares eritrocitárias (ANE); avaliação das alterações histopatológicas 
hepáticas; e formação de adutos de HPA-DNA. O fator de condição evidenciou diferenças na 
saúde geral dos peixes nas áreas estudadas, tendo os peixes da BG os piores índices de saúde. 
Foi observada diferença estatisticamente significativa entre a BG e BIG e BS e BIG, para 
todos os metabólitos de HPA estudados. A indução de EROD também se mostrou mais 
elevada na BG comparativamente a BS e BIG, com diferenças estatisticamente significativas 
entre as áreas. Da mesma forma, o MN elucidou estas diferenças. Novamente, a BG mostrou 
os piores efeitos entre as áreas estudadas. No caso das alterações histopatológicas, a BS 
mostrou as maiores prevalências de injúrias. Na avaliação do aduto de BPDE-DNA, os peixes 
da BG possuíram os piores efeitos genotóxicos, com diferença estatisticamente significativa 
em relação a BIG.  A realização de estudos que utilizam ferramentas de avaliação da 
contaminação em áreas de grande importância social, econômica e ecológica, como o litoral 
do estado do Rio de Janeiro, é fundamental para o real conhecimento dos impactos causados 
pelos poluentes, pré requisito essencial para um efetivo plano de conservação e restauração 
destes ecossistemas. 
 

Palavras-chave: Baía de Guanabara. Baía de Sepetiba. Baía de Ilha Grande. Biomarcadores. 
HPA. Avaliação ambiental. 



 

ABSTRACT 

 

The bays of the state of Rio de Janeiro are ecosystems of great economic, ecological and 
social importance. However, these environments are suffering anthropogenic impacts, arising 
from diverse backgrounds. Among the several pollution sources, the pollution caused by 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) is under concern since these compounds are present 
in many urban and industrial activities. This class of chemistry can cause severe damages in 
the aquatic biota and suggesting the necessity for environmental monitoring to assess the 
effects of PAH in fish. The PAH are carcinogenic, mutagenic and genotoxic, being considered 
priority pollutants in environmental monitoring. For evaluation of contamination by PAH in 
aquatic environments as part of environmental monitoring, US programs and of some 
countries in Europe has been used, increasingly, biomarkers. These can be defined as 
biochemical changes, cellular, molecular or physiological changes in cells, body fluids, 
tissues or organs of an organism indicative of exposure or effect of a xenobiotic. The use of 
biomarkers in fish has been shown quite effective in evaluation of the contamination effects 
by this class compounds. Thus, the objective of this study was evaluate the PAH 
contamination in fish from Guanabara, Sepetiba and Ilha Grande Bay, using biomarkers. 
Therefore, we analyzed a series of biomarkers in catfish collected in these bays, namely: 
assessment of the condition factor; determination of PAH metabolites in bile; determination 
of the activity of O – ethoxy- resorufin - deetilase (EROD) in fish liver; evaluation of the 
frequency of micronucleus (MN) and  erithrocytic nuclear abnormalities (ENA); evaluation of 
histopathological hepatic injuries and; formation of PAH-DNA adducts. The condition factor 
demonstrated differences in the general health of fish arising distinct studied areas. Fish from 
BG showed the worst health index. There was a statistically significant difference between 
BG and BS and BG and BIG for all PAH metabolites analyzed. The EROD induction was 
also higher in BG compared to BS and BIG, with statistically significant differences between 
areas. Likewise, the micronucleus elucidated these differences. Again, BG showed the worst 
effects of the studied areas. In the case of the histopathological changes, BS revealed the 
highest prevalence of injuries. In assessing the BPDE-DNA adduct, fish BG possessed the 
worst genotoxic effects, with statistically significant difference from BIG. The knowledge of 
the impacts of pollutants in aquatic biota, based on use of biomarkers in areas with significant 
social, economic and ecological importance, like Rio de Janeiro cost, is essential for effective 
conservation and restoration plan of these ecosystems. 
 
Keywords: Guanabara Bay. Sepetiba Bay. Ilha Grande Bay. Biomarkers. PAH. 
Environmental assessment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história da poluição ambiental aquática remonta ao início da história da civilização 

humana. Entretanto, a poluição aquática não recebeu muita atenção até que fosse atingido um 

limite a partir do qual se pôde perceber consequências adversas nos ecossistemas e nos 

organismos. A partir daí, surge um interesse global em relação às questões referentes à 

poluição aquática, embora ainda haja muitos países produzindo cargas enormes de poluição e 

com fortes tendências de aumento (ISLAM; TANAKA, 2004). 

 

A poluição marinha é causada por uma grande diversidade de componentes.  Variam 

as suas fontes, escalas de distribuição e os graus dos riscos causados. Entre toda a variedade 

de atividades humanas e de fontes de poluição, podemos distinguir três principais formas que 

os poluentes entram no ambiente marinho: 

1. descarga direta de efluentes e resíduos sólidos para os mares e oceanos (descarga industrial, 

descarga de resíduos urbanos, esgoto urbano e outros); 

2. escoamento da terra para a zona costeira, principalmente com os rios; 

3. precipitação atmosférica de poluentes transferidos pela massa de ar sobre a superfície dos 

mares (PATIN, 1999).  

 

Dentre os vários tipos de poluição marinha pode-se destacar a contaminação por 

numerosos compostos sintéticos.  Estas substâncias muitas vezes são tóxicas e danificam os 

processos e funções fisiológicos de reprodução, alimentação e respiração. Alguns destes 

compostos tem propriedades mutagênicas e carcinogênicas. O grupo dos hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPA) são um exemplo de poluentes encontrados comumente em 

ambientes marinhos. Eles possuem eleva toxicidade, tendo, alguns de seus exemplares, 

propriedades carcinogênicas e mutagênicas (DOUBEN, 2003; FENT, 2004; PATIN, 1999).  

 

No Brasil, assim como em outras áreas costeiras do mundo, o processo de ocupação 

desordenado vem colocando em risco todos os ecossistemas presentes na costa litorânea. A 

densidade demográfica média da zona costeira brasileira fica em torno de 87 hab./km2, cinco 

vezes superior à média nacional que é de 17 hab./km2. A formação territorial vem sendo 

estruturada a partir da costa, tendo o litoral como centro difusor de frentes povoadoras, ainda 

em movimento na atualidade. Hoje, metade da população brasileira reside numa faixa de até 
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duzentos quilômetros do mar, o que equivale a um efetivo de mais de 70 milhões de 

habitantes, cuja forma de vida tem impacto direto nos ecossistemas litorâneos. As zonas 

costeiras do Brasil podem ser definidas como as áreas com maior geração de contaminação do 

meio marinho. Além do mais, as grandes cidades litorâneas abrigam um grande número de 

complexos industriais dos setores de maior impacto sobre o meio ambiente (petroquímica, 

química, celulose) (MMA; FUNBIO, 2006). A região Sudeste é um exemplo claro deste 

modelo de organização urbana desordenado. Esta região possui a maior densidade 

demográfica e constitui o maior polo econômico e industrial do país. Destaca-se o eixo Rio - 

São Paulo que, por sua localização na zona costeira, exerce influência direta como pressão 

desestabilizadora dos ecossistemas aquáticos. Associados a isso estão seus portos (fontes reais 

e potenciais de poluição química), os terminais petrolíferos, as atividades de cultivo aquático 

(incluindo a introdução de espécies exóticas) e o aporte de águas fluviais contendo 

fertilizantes e agrotóxicos (FREIRE, 2008). 

 

Alguns ecossistemas aquáticos da região Sudeste possuem características peculiares, o 

que os torna particularmente susceptíveis aos efeitos dos impactos antropogênicos. Como 

exemplo, pode-se citar o perfil de entorno dos estuários e das baías costeiras do Sudeste que é 

constituído de formações intrinsecamente frágeis. Devido ao seu complexo dinamismo e às 

suas conformações e dimensões, esses ambientes, quando alterados por distúrbios naturais ou 

antropogênicos, podem sofrer danos irreversíveis, comprometendo as importantes funções 

que realizam (CGEE, 2008). 

 

A contaminação das águas das baías do Estado do Rio de Janeiro são exemplos claros 

dos processos de poluição que vêm ocorrendo nas últimas décadas. A baía de Guanabara é um 

exemplo de ambiente eutrofizado e sujeito a contaminação química de diversas origens, além 

da poluição gerada pela grande quantidade de esgoto doméstico não tratado ali despejado. 

Dos 11 milhões de habitantes residentes na região metropolitana do Rio de Janeiro, cerca de 

7,8 milhões geram esgotos domésticos que são lançados diretamente nesta baía (FREIRE, 

2008; KJERFVE et al., 1997). Além disso, outras fontes potenciais de poluição são os 14.000 

estabelecimentos industriais, 14 terminais marítimos de carga e descarga de produtos oleosos, 

dois portos comerciais, diversos estaleiros, duas refinarias de petróleo, mais de mil postos de 

combustíveis e uma intrincada rede de transporte de matérias-primas, combustíveis e produtos 

industrializados permeando zonas urbanas altamente congestionadas (PETROBRAS, 2009).  
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Abriga o  porto do Rio de Janeiro, o segundo maior porto do país, onde atracam anualmente 

mais de 2000 navios comerciais, dois aeroportos internacionais (Santos Dumont e Antônio 

Carlos Jobim), estaleiros, marinas, sendo uma importante via marítima para um grande 

numero de barcas, balsas, barcos de pesca, de lazer, de turismo e da marinha (CARVALHO, 

2011). A maior parte das atividades petrolíferas do Rio de Janeiro está concentrada em torno 

da baía de Guanabara, gerando como consequência para esta baía, alta taxa de contaminação 

por hidrocarbonetos (AZEVEDO; BRÜNING; MOREIRA, 2004). Além dos impactos diretos 

causados neste ecossistema aquático e em sua biota, a falta de qualidade ambiental da baía 

vem também acarretando perda de qualidade de vida da população que vive em função de 

seus recursos naturais, e com isso, causando prejuízo em suas atividades econômicas e sociais 

(CRUZ et al., 1998).  

 

Em relação a Sepetiba, é sabido que a população da bacia de Sepetiba vem 

crescendo e se concentrando na costa norte, acompanhando o crescimento industrial. A 

atividade industrial concentra-se nos distritos industriais de Queimados, Itaguaí, Campo 

Grande e Santa Cruz. Além das indústrias e núcleos urbanos a bacia contém uma 

crescente atividade agrícola (frutas e hortaliças) e de pesca (LACERDA et al., 2004). A 

contaminação da baía de Sepetiba alcançou níveis alarmantes. Nas últimas três décadas, 

cerca de 400 indústrias instalaram-se na região com a criação do Pólo Industrial de Santa 

Cruz, incluindo siderúrgicas de grande porte, metalúrgicas e indústrias químicas. 

Simultaneamente, atividades de turismo e recreação, pesca artesanal e comercial e a 

ocupação do litoral da baía por condomínios e marinas, também foram amplamente 

desenvolvidas. Como resultado, problemas ambientais originados deste desenvolvimento 

geram conflitos entre as diferentes atividades atuantes na bacia e na baía, e vão de encontro 

ao necessário gerenciamento racional da região (LACERDA et al., 2007). 

 

A baía de Ilha Grande por sua vez também vem sofrendo pressões antrópicas fortes. 

Em relatório feito pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2007, levantou-se os principais 

impactos ambientais desta baía, com destaque para a urbanização, o desmatamento, as 

atividades industriais e o turismo. Os processos de urbanização e desmatamento são 

causadores da redução e fragmentação de habitats, consequências reconhecidas como 

principais causas da perda da biodiversidade. A urbanização e a agricultura são responsáveis 

também pela adição de poluentes nos ambientes. Ressalta-se que a poluição decorrente de 

despejo de esgotos domésticos representa um sério problema ambiental na baía da Ilha 
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Grande (CREED; PIRES; FIGUEIREDO, 2007).  

 

A geografia da região da baía de Ilha Grande favorece os processos de urbanização, 

a instalação de indústrias e a realização intensa de atividades turísticas, resultando na 

instalação de diversas estruturas artificiais no ambiente marinho, como portos e marinas. 

Em ambientes marinhos costeiros são frequentemente registrados impactos antrópicos 

associados às operações realizadas pela indústria petrolífera, bem como seus efeitos nos 

organismos e ecossistemas. Na baía de Ilha Grande, além dos impactos diretos causados por 

derramamentos acidentais, existem ainda os impactos potenciais causados por embarcações 

e estruturas associadas às operações petrolíferas (CREED; PIRES; FIGUEIREDO, 2007).  

 

Na baía da Ilha Grande, encontra-se instalado o Terminal Marítimo Almirante 

Maximiano Fonseca, antigo Terminal Marítimo da baía da Ilha Grande (TEBIG), pertencente 

à PETROBRAS, responsável pela transferência, estocagem e transporte de óleo. Terminais 

marítimos representam uma fonte potencial de contaminação para o litoral brasileiro por óleo, 

devido a derrames acidentais e operacionais durante a carga, descarga e abastecimento dos 

navios. Como a maioria dos terminais marítimos está localizada em áreas muito próximas à 

costa, quando ocorrem derramamentos, seus efeitos sobre o ambiente costeiro são sentidos em 

curto espaço de tempo (BRITO; SZÉCHY; CASSANO, 2002). 

 
A concentração cada vez maior de pessoas, assim como o crescimento rápido e sem 

controle das atividades econômicas e industriais, perturba o equilíbrio natural dos 

ecossistemas estuarinos, ameaça sua integridade e impõe o aumento das pressões sobre os 

recursos naturais vitais, como os dos estuários, afetando a saúde dos organismos que vivem 

nestes ambientes. É necessário que sejam feitas avaliações ambientais e planos de 

conservação ambiental, que garantam benefícios sociais e econômicos associados.  

 

O biomonitoramento é uma ferramenta fundamental para distinguir os efeitos das 

ações humanas das variações naturais. Por seu intermédio podemos categorizar a influência 

antrópica sobre os sistemas biológicos, fornecendo evidências diretas de alterações ocorridas 

no ecossistema devido à poluição ambiental.  

 

O uso de ferramentas, como os biomarcadores, que avaliem de forma precoce os danos 

que os poluentes vêm causando na biota aquática é de extrema importância, e vêm sendo cada 
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vez mais utilizadas em programas ambientais em diversos países como os E.U.A., a 

Comunidade Europeia, a Austrália e outros. A avaliação integrada dos riscos ambientais e 

humanos vem sendo realizada em todo o mundo por importantes órgãos, como pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), por meio de seu Programa Internacional de 

Segurança Química; a Agência de Proteção Ambiental  Americana (EPA) e pela União 

Europeia, através da sua Agência de Proteção Ambiental. O objetivo destas organizações é 

promover medidas ambientais de qualidade, utilizando biomarcadores, com intuito de 

gerenciar e formular politicas públicas de prevenção e remediação.  

 

Levando em conta fatores como características de distribuição, ecologia, biologia, 

status alimentar e espécies bioindicadoras, além das peculiaridades inerentes ao método de 

análise, a avaliação dos efeitos da contaminação por HPA em áreas de grande importância 

social, econômica e ecológica, como o litoral do Estado do Rio de Janeiro, mostra-se cada vez 

mais necessária e apropriada.  A realização de estudos que utilizam biomarcadores é 

fundamental para o real conhecimento dos impactos causados pelos poluentes, pré-requisito 

essencial para um efetivo plano de conservação e restauração destes ecossistemas. 
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2 BASE TEÓRICA  

 

 2.1 HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPA) 

 

Os HPA são uma vasta classe de compostos, que possuem estrutura química 

semelhante. Tem como característica a presença de dois ou mais anéis aromáticos 

condensados (NETTO et al., 2000).  

 

As principais origens dos HPA são a pirogênica (formados pela combustão de matéria 

orgânica, como combustíveis fósseis, em um curto período de tempo, a altas temperaturas e 

tipicamente baixa pressão) ou a petrogênica (oriundos do petróleo, formados por processos 

geológicos a baixas temperaturas por longos períodos de tempo e possivelmente pressão 

elevada) (HOWSAM; JONES, 1998; LOGAN, 2007). 

 

A figura 1 mostra a representação estrutural de três HPA. O naftaleno tem origem 

petrogênica e o pireno e benzo(a)pireno possuem origem pirogênica (LIN; CORMIER; 

TORSELLA, 1996).  

 

                     

     Naftaleno                           Pireno                                Benzo(a)pireno 

Figura 1 - Representação estrutural do naftaleno, pireno e benzo(a)pireno. 

 

2.1.1 Propriedades físico – químicas dos HPA 

  

 Os HPA são sólidos a temperatura ambiente e pouco solúveis em água, com tendência 

de diminuição da solubilidade com aumento do número de anéis  e consequentemente de sua 

massa molecular (NETTO et al., 2000; REZA; TREJO; VERA-ÁVILA, 2002).  
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Apesar de possuírem estruturas químicas similares, suas propriedades físico-químicas 

são bastante variadas. Os HPA que possuem até três anéis benzênicos são chamados de HPA 

de baixo peso molecular (BPM), enquanto os que possuem mais de três são denominados 

HPA de alto peso molecular (APM). Estes grupos gerais, BPM e APM, são úteis pois seus 

membros partilham características similares. De fato, as diferenças de peso molecular 

determinam, em grande parte, as propriedades físico-químicas dos HPA (OLATUBI, 2005). 

 

Os HPA de BPM possuem baixos pontos de ebulição e fusão e também baixos 

coeficientes de partição octanol/água (Kow), alguma solubilidade em água (o que os torna 

mais facilmente degradáveis) e maior pressão de vapor comparada aos HPA de APM. No 

grupo dos HPA de APM são encontrados compostos com alto ponto de ebulição e fusão, 

baixa solubilidade em água, maiores Kow e alta toxicidade para plantas e animais (MACKAY; 

CALLCOTT, 1998; OLATUBI, 2005). 

 

 Ressalta-se que o coeficiente de partição octanol/água descreve a tendência de 

partição de um composto entre uma fase orgânica e uma fase aquosa, referindo-se à afinidade 

que um composto tem com a matéria orgânica. Desta forma, este parâmetro tem sido 

correlacionado com fatores de bioconcentração nos organismos vivos, já que simula a 

partição da substância entre a água e o tecido adiposo (BEEK et al., 2000; NEVES, 2006). As 

propriedades físico-químicas do naftaleno, pireno e benzo(a)pireno são descritas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Propriedades físico-químicas do naftaleno, pireno e benzo(a)pireno 

nº de anéis 

benzênicos 
HPA 

Peso molecular 

(g/mol) 

Pressão de 

vapor 

(Pa, 25 ºC) 

Log Kow 

Solubilidade 

em água 

(mg/L) 

Tempo de 

meia-vida 

na água (h) 

2 naftaleno 128 36,4 3,37 31 170 

4 pireno 202 0,0119 5,18 0,132 1700 

6 benzo(a)pireno 252 2,13 x 10-5 6,04 0,0038 1700 

Fonte: FREIRE, 2008; NETTO et al., 2000. 
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2.1.2 Poluição dos ambientes aquáticos por HPA 

 

Dentre as diversas fontes de poluição dos ecossistemas aquáticos, pode-se dar 

destaque à contaminação destes ambientes por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPA), uma vez que estes compostos são encontrados de forma ubíqua como contaminantes 

nos diversos compartimentos ambientais (água, ar e solo) (VUORINEN et al., 2006)  além de 

serem tóxicos aos organismos marinhos (SILVA et al., 2006).  

 

Os HPA podem ter origem natural (incêndios de florestas, vulcões, etc.) ou 

antropogênica (emissões por veículos, queima de carvão, processos industriais, como 

produção de alumínio e celulose, derramamentos de petróleo, entre outras) (NETTO et al., 

2000). De forma geral, as fontes naturais são responsáveis por uma menor contribuição do 

total de HPA  que atingem o meio ambiente, sendo os HPA de origem antropogênica os 

grandes responsáveis pela contaminação dos ecossistemas (BEYER et al., 2010).  

 

Os HPA podem atingir os ecossistemas aquáticos de diversas formas, como por 

deposição atmosférica, carreamentos superficiais por escoamento de água de chuva, descargas 

de esgotos domésticos, efluentes industriais e derramamentos de petróleo (ATSDR, 1995). No 

meio ambiente estes compostos normalmente são encontrados como misturas complexas de 

HPA, pois raramente são liberados individualmente (LOGAN, 2007). 

 

2.1.3 Distribuição e degradação de HPA nos ambientes aquáticos  

 

O destino e o transporte dos HPA no ambiente são dependentes, prioritariamente, de 

sua hidrosolubilidade. Desta forma, o peso molecular do HPA, ou seja, o número de anéis 

aromáticos, é o parâmetro mais importante na distribuição destes compostos através dos 

sistemas hidrológicos (REZA; TREJO; VERA-ÁVILA, 2002). De forma geral, os HPA 

possuem baixa hidrosolubilidade, entretanto, os mais solúveis são normalmente encontrados 

na coluna d’água, enquanto os de maior peso molecular tem tendência de  aderir a partículas e 

ao sedimento, sendo depositados no fundo dos corpos d’água (OLATUBI, 2005).  

 

 A hidrofobicidade dos HPA e sua consequente aderência ao sedimento,  contribui de 

forma significativa para a sua persistência no meio aquático (OLATUBI, 2005). Os HPA de 
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até quatro anéis podem ser removidos da coluna d’água por volatilização para a atmosfera ou 

através da ligação às partículas suspensas ou do sedimento ou ainda pela captação destes 

compostos pela biota aquática (ATSDR, 1995).  Geralmente na coluna d’água a concentração 

de HPA com mais de dois anéis aromáticos é bastante baixa enquanto a concentração de todos 

os HPA nos sedimentos pode ser bastante elevada (ZITKO, 2000). 

 

 Os principais processos que contribuem para degradação dos HPA em água são a 

fotooxidação, oxidação química e biodegradação por organismos aquáticos. A hidrólise não é 

considerada um processo importante de degradação de HPA. A contribuição individual de 

cada processo, para o destino final dos HPA dependerá de fatores como temperatura, 

profundidade e estado de poluição do corpo hídrico, fluxo de circulação da água e 

concentração de oxigênio. A taxa e extensão da fotodegradação varia amplamente entre os 

distintos HPA. A importância da fotooxidação diminuirá sensivelmente com aumento da 

profundidade e turbidez do corpo d’água devido a atenuação e espalhamento da luz (ATSDR, 

1995). 

 

 De forma geral, a oxidação por oxigênio singleto e radicais peróxidos são os dois 

processos oxidativos mais importantes na degradação de HPA em águas poluídas. Entretanto, 

estas reações não são consideradas importantes no controle da degradação global dos HPA em 

água. Como já mencionado, os HPA podem sofrer degradação por organismos aquáticos, 

como bactérias e fungos, os quais são responsáveis por degradação parcial ou completa destes 

HPA (ATSDR, 1995). Os principais processos de distribuição e de degradação de HPA são 

mostrados na figura 2.  
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Figura 2 - Principais processos de distribuição e degradação dos HPA no meio aquático.  
Fonte: LIMA, 1996. 

 

2.1.4 Metabolização e toxicidade dos HPA 

 

 A absorção dos HPA pela biota aquática pode se dar de diferentes formas. No caso dos 

peixes, a absorção pode ocorrer através de suas guelras e superfície corporal ou também 

através da ingestão de comida ou sedimentos contaminados por estes compostos 

(VUORINEN et al., 2006). 

 

Após serem absorvidos, estes compostos são distribuídos para diversas partes do 

corpo destes animais. Organismos aquáticos incluindo os peixes, têm a capacidade de 

metabolizar estes compostos, transformando-os em compostos mais hidrofílicos e desta forma 

excretáveis (BEYER et al., 2010). 

 

 O metabolismo dos HPA ocorre em duas fases e o fígado é o principal órgão 

envolvido nesta biotransformação. A fase I envolve reações de oxidação, redução e hidrólise 

dos HPA, catalisadas principalmente pelas enzimas do complexo citocromo P-450. A fase II 

da biotransformação envolve enzimas que catalisam reações de conjugação de moléculas 

endógenas, como a glutationa, às moléculas de HPA ou aos seus metabólitos formados na fase 

I da biotransformação (CASARETT; DOULL’S, 1996).  A fase I da biotransformação dos 

HPA pode gerar metabólitos altamente reativos, como os  epóxidos, daí a necessidade de 
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conjugação destes metabólitos a co-fatores como glutationa, ácidos glicurônicos, o que os 

torna mais hidrofílicos e, desta forma, possibilita sua secreção para a vesícula biliar, onde 

ficam estocados até serem excretados (ATSDR, 1995; FENET et al., 2005). A figura 3 mostra 

de forma simplificada o metabolismo dos HPA.  

 

 

Figura 3 - Esquema simplificado do metabolismo dos HPA. 

 

 De forma geral, os HPA são metabolizados primeiramente pelas enzimas do citocromo 

P-450. Nestas reações são introduzidas moléculas de oxigênio em várias posições dos HPA, 

formando óxidos de areno (epóxidos). Uma vez formados, estes epóxidos podem por ação das 

epóxidos hidrolases formar di-hidrodióis, ou ainda, espontaneamente ou pela ação da 

glutationa S-transferase  reagir covalentemente com a glutationa (COLLIER; VARANASI, 

1990). Durante as reações de biotransformação podem ocorrer produção de radicais, incluindo 

radicais superóxidos (O2
.– ) e hidroxil (OH.) e íon hidróxido OH–. Os di-hidrodióis podem 

também sofrer nova epoxidação através da ação das monooxiganases do citocromo P-450 e 

dar origem a epóxidos secundários (diol epóxidos) (MILLER; RAMOS, 2001). Estes são 

altamente instáveis e, quando não reagem rapidamente, são hidrolisados a tetróis (NETTO et 

al., 2000). 

 

 Muitos estudos têm sido conduzidos com o intuito de verificar a reatividade biológica 

dos metabólitos do HPA. É sabido que muitos destes metabólitos são citotóxicos, 

mutagênicos e carcinogênicos. Atualmente acredita-se a que citotoxicidade pode ser causada 

pelas espécies reativas de oxigênio formadas durante os processos de biotransformação. De 

todos os metabólitos de HPA, os diol epóxidos são os mais mutagênicos, transformadores 

celulares e cancerígenos (MILLER; RAMOS, 2001).  Esta alta toxicidade dos dióis epóxidos 

tem sido explicada através da hipótese da “Região de Baía”. Esta hipótese sugere que 

epóxidos formados em anéis benzênicos angulares e saturados, como os do benzo(a)pireno, 
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podem exibir alta reatividade química. Isto porque, o anel angular forma uma área de 

impedimento estérico, onde oxidações ou formações de radicais podem facilmente ocorrer, 

enquanto a conjugação a co-fatores e consequente detoxicação são impedidas. Esta alta 

reatividade química é refletida na reatividade biológica destes compostos, tornando os dióis 

epóxidos fortes candidatos a potentes carcinógenos  (ATSDR, 1995).   

 

Os intermediários reativos formados durante o processo de biotransformação podem 

se ligar covalentemente ao DNA celular e a outras macromoléculas, formando adutos e 

induzindo a danos. Os adutos de DNA têm sido considerados fator crucial na etiologia do 

câncer (AAS et al., 2000).  

 

 Cabe ressaltar que, apesar da formação de intermediários potencialmente danosos que 

podem promover dano celular e toxicidade, o metabolismo oxidativo dos HPA é um caminho 

essencial da desintoxicação e eliminação deste composto do organismo (MILLER; RAMOS, 

2001). 

 

Os HPA são considerados pela Agência Americana de Proteção ao Meio Ambiente 

(EPA) como poluentes prioritários para monitoramento ambiental, porque representam uma 

ameaça à saúde e à integridade do homem e dos ecossistemas (USEPA, 2000; YAMADA et 

al., 2003). Além disso, alguns HPA são classificados pela Agência Internacional de Estudo do 

Câncer (IARC) como carcinogênicos (capazes de induzir um carcinoma, tumor maligno com 

tendência a produzir metástase) e/ou mutagênicos (capazes de induzir ou aumentar a 

frequência de mutação no cromossomo) e/ou genotóxicos (capazes de induzir alterações no 

material genético de organismos a eles expostos) (ATSDR, 1995; NEVES, 2006). 

 

De fato, diversos estudos já foram conduzidos com intuito de avaliar a relação entre 

ambientes contaminados com HPA e desenvolvimento de doenças hepáticas, incluindo 

neoplasias em peixes (COLLIER; VARANASI, 1990; MALINS et al., 1987; MYERS et al., 

1994; YANG; BAUMANN, 2006). Embora a toxicidade aguda dos HPA seja relativamente 

baixa, muitos são os possíveis efeitos adversos observados em peixes expostos a HPA devido 

à sua toxicidade crônica (ZITKO, 2000).  Alguns destes efeitos sub-letais incluem formação 

de adutos com o DNA e o RNA, narcose, mortalidade em vários estágios do 

desenvolvimento, diminuição do crescimento, imunossupressão, diversas deformidades, 

lesões do fígado, cataratas e tumores (LOGAN, 2007; ZITKO, 2000). 
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Devido ao potencial tóxico dos HPA, mostra-se fundamental a avaliação dos efeitos 

que esta classe de compostos vem causando nos organismos aquáticos, evidenciando a 

necessidade de monitoramento ambiental. 

 

 2.2 USO DE BIOMARCADORES NA AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO POR HPA 

 

Durante muitos anos análises de HPA nos sedimentos e superfícies das águas de áreas 

da costa e estuários forneceram informações importantes sobre os níveis e fontes destes 

contaminantes no meio ambiente (SILVA et al., 2006).  Entretanto, as quantidades dr HPA 

não fornecem informações sobre os efeitos que estas substâncias causam nos organismos 

vivos. O monitoramento ambiental baseado exclusivamente em análises químicas das águas e 

sedimentos não é apropriado para a avaliação e predição dos efeitos causados por 

contaminantes como os HPA (VUORINEN et al., 2006). 

 

Desta forma, para avaliar os impactos que os poluentes vêm causando na qualidade 

dos ecossistemas é pertinente que seja avaliada a exposição dos organismos vivos destes 

ambientes às substâncias estressoras (WELLS et al., 2001).  Neste contexto, um grupo 

apropriado de respostas biológicas - marcadores biológicos ou biomarcadores - pode ser útil 

para determinar o grau de impacto na saúde da biota, além de identificar os estressores ou 

poluentes responsáveis por estes efeitos (FUENTES-RIOS et al., 2005). 

  

Os biomarcadores podem ser definidos como alterações bioquímicas, celulares, 

moleculares ou mudanças fisiológicas nas células, fluidos corpóreos, tecidos ou órgãos de um 

organismo que são indicativos da exposição ou efeito de um xenobiótico (LAM; GRAY, 

2003). 

 

De forma geral, os biomarcadores podem ser classificados como: 

 

• Biomarcadores de exposição: abrangem a detecção e medida, em algum 

compartimento dentro do organismo, de uma substância exógena ou os seus 

metabólitos ou ainda o produto da interação de um agente xenobiótico e uma molécula 

ou célula alvo. Estes biomarcadores podem ser usados para avaliar ou confirmar a 

exposição de indivíduos ou populações a uma substância em particular, ou a um grupo 



 

 

25

de substâncias, possibilitando que seja feita a conexão entre a exposição externa e 

dosimetria interna (VAN DER OOST; BEYER; VERMEULEN, 2003); 

 

• Biomarcadores de efeito: medidas bioquímicas, fisiológicas ou outras alterações nos 

tecidos ou fluidos corporais de um organismo que podem ser associadas a uma 

possível deficiência ou doença. Biomarcadores de efeito podem ser usados para 

fundamentar tanto alterações pré clínicas como efeitos adversos à saúde, causados por 

exposição externa e absorção de um químico (VAN DER OOST; BEYER; 

VERMEULEN, 2003); 

 

• Biomarcadores de suscetibilidade: são indicativos de capacidade inerentes ou 

adquiridas que um organismo tem de responder à exposição de uma substância 

química específica, incluindo fatores genéticos e mudanças nos receptores, os quais 

alteram a suscetibilidade de um organismo à exposição. Estes biomarcadores auxiliam 

na elucidação de variações entre diferentes indivíduos em relação ao grau de resposta 

em uma exposição à determinada substância tóxica (VAN DER OOST; BEYER; 

VERMEULEN, 2003). 

 

Ainda com objetivos didáticos, os biomarcadores podem ser classificados em 

específicos e não – específicos (gerais) (MONSERRAT et al., 2007). Estes biomarcadores 

gerais são usualmente indicadores dos efeitos de substâncias exógenas nos organismos vivos.  

Um exemplo deste tipo de biomarcador é o Fator de Condição (K), índice que avalia a 

condição geral de saúde dos organismos vivos. Este fator considera se a disponibilidade de 

comida é limitada ou se o consumo de alimentos pelos organismos vivos, como os peixes, 

está prejudicado devido a fatores estressores (VAN DER OOST; BEYER; VERMEULEN, 

2003), sendo desta forma, inespecífico para determinado estressor.  

 

Cabe ressaltar que, a despeito das distintas classificações que os biomarcadores 

possam ter, sua maior importância se dá, porque podem ser usadas de forma preditiva, 

permitindo que sejam tomadas ações de biorremediação antes que ocorram danos ambientais 

irreversíveis com consequências ecológicas severas (CAJARAVILLE et al., 2000). 

 

Junto a isso, a avaliação dos biomarcadores antecipa mudanças nos altos níveis de 

organização biológica, isto é, população, comunidade ou ecossistema. Antes da morte ou de 
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doença manifesta, os organismos podem responder ao stress através de alterações moleculares 

e celulares. (MONSERRAT; GERACITANO; BIANCHINI, 2003). 

 

Os biomarcadores são também úteis em estudos de campo que objetivam caracterizar 

áreas impactadas, onde uma complexa mistura de poluentes está normalmente presente 

(MONSERRAT et al., 2007). A avaliação desta ferramenta fornece importantes índices da 

carga total externa de contaminantes que está biodisponível para os organismos destes 

ecossistemas (VAN DER OOST; BEYER; VERMEULEN, 2003). 

 

Outra característica importante dos biomarcadores é que estes podem detectar 

exposição aos efeitos tóxicos dos compostos e seus metabólitos, que em alguns casos são 

rapidamente metabolizados e eliminados do organismo, como no caso dos HPA (SARKAR et 

al., 2006), que são metabolizados, principalmente pelo fígado, e ficam armazenados na 

vesícula biliar até serem excretados.  

 

A presença destes metabólitos de HPA na bile têm se mostrado como um fator de risco 

para as espécies expostas a esta classe de composto, devido a seus efeitos tóxicos. Diante 

disso, a análise biliar de metabólitos de HPA representam um excelente biomarcador de 

exposição de organismos vivos à contaminação de ambientes aquáticos por HPA, podendo ser 

utilizado de forma ampla em programas de monitoramento ambiental (AAS; BEYER; GOKS, 

2000). 

 

2.3 ESPÉCIES BIOINDICADORAS PARA AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE 

ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS POR HPA 

 

Bioindicadores são espécies, grupos de espécies ou comunidades biológicas cuja 

presença, abundância e condições são indicativos biológicos de uma determinada condição 

ambiental. Os bioindicadores são importantes para avaliar um determinado fator antrópico  ou 

um fator natural com potencial impactante, representando importante ferramenta na avaliação 

da integridade ecológica (condição de “saúde” de uma área, definida pela comparação da 

estrutura e função de uma comunidade biológica entre uma área impactada e áreas de 

referência) (CALLISTO; GONÇALVES; MORENO, 2005). 
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Por diversas razões, espécies de peixes vêm sendo usadas como bioindicadoras em 

trabalhos que visem avaliar a qualidade dos ambientes aquáticos. Os peixes possuem ampla 

distribuição geográfica, podendo ser encontrados, virtualmente, em qualquer ambiente 

aquático. Além disso, possuem importante papel ecológico na cadeia alimentar aquática, pois 

transportam energia dos mais baixos aos mais altos níveis tróficos (VAN DER OOST; 

BEYER; VERMEULEN, 2003). Os peixes são fonte de alimentação para numerosas espécies, 

incluindo outros peixes, pássaros piscívoros, humanos e outros mamíferos. Portanto, 

mudanças nas populações de peixes podem levar a alterações em outras populações que 

dependam destes organismos como alimento (LOGAN, 2007). Por estas razões, os peixes são 

geralmente considerados os organismos mais apropriados para avaliação de ecossistemas 

aquáticos poluídos.  

A escolha da espécie bioindicadora pode ser feita de acordo com o objetivo do estudo 

a ser desenvolvido assim como por questões práticas, como abundância ou facilidade de 

coleta. Porém, deve ser levado em conta, que existem diferenças tanto das características 

fisiológicas quanto da responsividade de distintas espécies à poluição ambiental (VAN DER 

OOST; BEYER; VERMEULEN, 2003). Por esse motivo, o conhecimento da biologia e 

ecologia das espécies em estudo, assim como, o uso de mais de uma espécie bioindicadora na 

avaliação da contaminação de ambientes aquáticos, torna-se apropriado. 

Embora a avaliação dos efeitos da contaminação por HPA já tenha sido feita através 

do uso de diversas espécies de peixes, aquelas que possuem presença ubíqua nos ambiente 

estudados, possuem hábitos bentônicos e encontram-se no topo da cadeia alimentar são mais 

adequadas para uso em programas de biomonitoramento (RUDDOCK et al., 2003). Diante 

disso, o bacalhau do Atlântico (Gadus morhua) e o linguado (Platichthys flesus) foram 

utilizados em estudos da contaminação por HPA (AAS; BEYER; GOKS, 2000).  Já Ruddock, 

em 2003, utilizou peixes da família do congro (Conger conger) entre outras espécies para 

monitoramento de um estuário no Reino Unido (RUDDOCK et al., 2003). 

Em relação à contaminação dos ambientes aquáticos do Estado do Rio de Janeiro por 

HPA, algumas espécies de peixes parecem ser candidatas ideais a bioindicadoras. Através de 

seus ciclos de vida, alguns peixes se expõem a HPA tanto no sedimento quanto na coluna 

d’água. Peixes demersais, como Genidens genidens (bagres), ficam diretamente em contato 

com o sedimento de fundo dos ambientes aquáticos além de se alimentarem de invertebrados 
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bentônicos que acumulam HPA (AZEVEDO et al., 1999; LOGAN, 2007; SCHMIDT et al., 

2008). 

2.3.1 Bagres como espécies bioindicadoras da contaminação por HPA 

 

Os bagres têm ampla distribuição geográfica, com ocorrência na América do Sul, 

desde o Brasil até a Argentina. Podem ser encontrados em zonas litorâneas tropicais e 

subtropicais, em ambientes marinhos, estuarinos e em águas interiores, sendo geralmente mais 

abundantes em águas costeiras pouco profundas, em fundo lodoso ou arenoso. As regiões 

estuarinas e costeiras são consideradas locais de alimentação, reprodução e abrigo para estas 

espécies (AZEVEDO et al., 1999; SCHMIDT et al., 2008). 

 

Somente no litoral sudeste brasileiro, há ocorrência de sete gêneros e dez espécies, 

dentre as quais está a espécie Genidens genidens. As diferentes espécies de bagre apresentam 

amplo espectro alimentar, com dieta constituída principalmente por detrito, decápodes, 

peixes, poliquetas e bivalves. Machos apresentam menor peso em mesmo comprimento que as 

fêmeas, como possível resposta à incubação oral dos machos e a parada na alimentação 

durante este período (GOMES et al., 1999; SCHMIDT et al., 2008). 

 

 Um aspecto que deve ser ressaltado diz respeito a baixa fecundidade de bagres, o que 

somado ao cuidado da espécie com a prole, podem levar a uma reposição lenta dos estoques 

destes peixes (GOMES et al., 1999; OLIVEIRA; NOVELLI, 2005). 

 

Os bagres são considerados recursos de grande importância econômica na pesca 

artesanal. Além disso, G. genidens, é uma das espécies de peixes mais estudadas, no que diz 

respeito a sua distribuição, dieta, reprodução e pesca (DENADAI et al., 2012; GOMES et al., 

1999). 

 

Diante do exposto e pelo fato de serem espécies demersais e estarem em contato direto 

com os HPA dos sedimentos, estas espécies de peixes mostram-se potencialmente adequadas 

como bioindicadoras na avaliação dos efeitos da contaminação de ecossistemas aquáticos do 

Estado do Rio de Janeiro.  
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Classificação taxonômica: 

 

Classe: ACTINOPTERYGII 

Ordem: SILURIFORMES 

Família: ARIIDAE 

Gênero: Genidens 

Espécie: Genidens genidens (Curvier 1829) 

 

 

                                         Figura 4 - Genidens genidens (bagres). 

 

2.4 PRINCIPAIS BIOMARCADORES UTILIZADOS PARA AVALIAÇÃO DA 

CONTAMINAÇÃO POR HPA 

 

2.4.1 Metabólitos de HPA em biles de peixes 

 

A análise de metabólitos de HPA em bile de peixes vem sendo usada para monitorar a 

exposição à estes compostos em diversos estudos (BARRA et al., 2001; DISSANAYAKE; 

GALLOWAY, 2004; RICHARDSON et al., 2001). Os métodos de análise dos metabólitos 

comumente utilizados são baseados na determinação da fluorescência dos HPA (BEYER et 

al., 2010), uma vez que estes compostos são fluóroforos fortes. Esta propriedade é devida à 

rigidez da estrutura aromática dos HPA, com elétrons π deslocalizados por toda a molécula 

(BEYER et al., 2010; VALEUR, 2002) 

 

Quando uma molécula de HPA absorve fótons com energia apropriada, um de seus 

elétrons é levado a um nível de energia mais alto (S1 ou S2) e é dito que a molécula foi 

promovida a um estado excitado singleto. A molécula rapidamente perde, de forma não 
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radiativa, a diferença de energia correspondente à passagem do nível S2 para o nível S1. A 

partir de S1, o elétron retorna rapidamente ao seu estado fundamental (S0) e a energia contida 

no fóton é emitida em um processo radiativo, relativamente rápido (~10-9 segundos) chamado 

de emissão de fluorescência (GILBERT; BAGGOT, 1991; VALEUR, 2002). A figura 5 

apresenta um diagrama simplificado dos níveis de energia eletrônica de uma molécula 

envolvidos no processo de fluorescência (BEYER et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)   (b) 

Figura 5 - Diagrama de Jablonski simplificado mostrando os níveis moleculares de energia e o 
processo de excitação e emissão  
Fonte: BEYER et al., 2010. 

 

Como dito, os HPA podem absorver energia e passar do estado fundamental (S0) para 

um estado de energia superior (S1 ou S2). Para esta transição ocorrer, a energia absorvida deve 

ser igual ou maior do que a diferença entre o estado fundamental (S0) e o estado excitado (S1). 

Este valor é constante e característico da estrutura molecular de cada composto. Corresponde 

ao comprimento de onda máximo do espectro de absorção do composto em estudo e, pode ser 

usado como comprimento de onda de excitação (λexc) para obtenção do espectro de emissão 

de fluorescência desse HPA. A molécula excitada volta ao seu estado S0 através da emissão 

de energia luminosa – emissão de fluorescência (Figura 5a). A energia máxima desta emissão 

ocorre para o comprimento de onda de emissão (λem) máximo do espectro de fluorescência e é 

também ela característica da estrutura molecular da substância (BEYER et al., 2010; 

SUPPAN, 2004). Como durante a emissão, parte da energia absorvida é perdida na forma de 

calor (emissão não radiativa de S2 para S1), a energia de emissão de fluorescência (de S1 para 

S0) é desta forma menor que a energia de excitação (no mínimo de S0 para S1), como 

mostrado na Figura 6b (FINETE, 2005). Esta diferença de energia entre o comprimento de 

Excitação Emissão 
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onda de excitação (λexc) e o comprimento de onda de emissão (λem) é denominada de desvio 

de Stokes e é frequentemente tomada como a diferença de comprimentos de onda, Δλ, usado 

em espectroscopia de fluorescência sincronizada (BEYER et al., 2010). 

 

As propriedades de excitação e emissão de um composto são fixas para um dado 

instrumento, condições ambientais e características da substância, podendo desta forma ser 

usada para identificação e quantificação destes compostos (FINETE, 2005). Por estes 

motivos, a determinação da fluorescência biliar (tanto pela metodologia mais usual que utiliza 

comprimento de excitação fixo como a fluorescência sincronizada com varrimento simultâneo 

dos comprimentos de onda de excitação e de emissão) vem sendo utilizada em estudos de 

avaliação da contaminação de ecossistemas aquáticos por HPA (BEYER et al., 2010). 

 

• Técnicas para avaliação de fluorescência de HPA em bile de peixes 
 

Diversos técnicas analíticas podem ser utilizadas para avaliar a fluorescência dos HPA 

na bile dos peixes. Métodos rápidos e com custo acessível são fundamentais para 

monitoramentos ambientais. Krahn et al. em 1987, introduziu o método de cromatografia 

líquida de alta performance (HPLC) para quantificação de metabólitos de HPA em bile de 

peixes (KRAHN et al., 1987). Posteriormente, em 1996, Lin et al. compararam os métodos de 

HPLC e Espectroscopia de Fluorescência de Comprimento de Onda Fixo (FF) para 

determinação dos metabólitos do benzo(a)pireno e naftaleno (LIN; CORMIER; TORSELLA, 

1996). Ariese et al. (1997) compararam o método de Espectroscopia de Fluorescência 

Sincronizada (SFS) com HPLC, com intuito de analisar metabólitos de HPA em bile de 

linguados expostos a sedimentos contaminados em um mesocosmo. Aas et al. (2000) usaram 

o método FF para determinar metabólitos de HPA em bile de peixes. 

 

• Vantagens e desvantagens do uso de Espectroscopia de Fluorescência (FF) e de 
Fluorescência Sincronizada (SFS) para avaliação de fluorescência de HPA em 
bile de peixes 

 

Dentre os métodos utilizados com o objetivo da avaliação da exposição a HPA, 

podemos dar destaque para a FF e a SFS (BEYER et al., 2010).  Ambos os métodos são 

semiquantitativos, pois em determinado comprimento de onda, pode haver contribuição de 

fluorescência oriunda de diversos compostos que não o metabólito de HPA a ser determinado. 

Muito embora estes dois métodos não permitam identificar ou quantificar metabólitos de HPA 



 

 

32

específicos, uma escolha adequada e cuidadosa dos pares de comprimentos de onda de 

excitação e emissão permite obter um elevado grau de especificidade no tipo de composto em 

análise (BEYER et al., 2010). 

 

 Na realidade os compostos que emitem para um mesmo par de comprimentos de onda 

de excitação e de emissão de fluorescência incluem o HPA em questão e os seus metabólitos, 

derivados alquilados desse HPA e seus metabólitos e ainda compostos contendo azoto (N), 

enxofre (S) e oxigênio (O) e com estrutura aromática idêntica à do HPA em estudo (KRAHN 

et al., 1984). 

 

A técnica de FF envolve a detecção de metabólitos de HPA utilizando pares de 

comprimento de onda de excitação e emissão fixos e característicos para determinado 

composto. Já a SFS analisa os metabólitos através do escaneamento simultâneo dos 

monocromadores de excitação e emissão, o que aumenta a seletividade da análise (ARIESE et 

al., 1997). 

 

Estas duas técnicas são rápidas, devido à simplicidade da preparação das amostras e 

pouco tempo de dosagem das mesmas. Desta forma, um grande número de amostras pode ser 

avaliado, o que é de suma importância em análises de campo, onde existe extrema 

variabilidade biológica entre os organismos. Além disso, estas técnicas possuem baixo custo e 

são sensíveis, permitindo discriminar peixes expostos de não expostos (BEYER et al., 2010). 

 

2.4.2 Fator de Condição (K) 

 

O Fator de Condição é um índice bastante utilizado no estudo da biologia de peixes, 

pois fornece importantes informações sobre o estado fisiológico desses animais, indicando o 

grau de bem-estar do peixe frente ao ambiente em que vive, a partir do pressuposto de que 

indivíduos com maior massa em um dado comprimento estão em melhor condição (LIMA-

JUNIOR; GOITEIN, 2006). Desta forma, o fator de condição é um índice que relaciona 

comprimento ao peso corporal de peixes.  O fator de condição pode ser isométrico ou de 

Fulton, que pressupõe que a relação peso-comprimento é isométrica, ou seja, o peso aumenta 

proporcionalmente com o comprimento; ou alométrico, que considera que as várias espécies 

de peixes podem ter diferentes relações peso-comprimento. O fator de condição alométrico 
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considera tanto o crescimento alométrico negativo, ou seja, o incremento maior se dá no peso, 

ou um crescimento alométrico positivo, com o incremento em comprimento mais acentuado 

que o peso (ARAÚJO; PEREIRA; FLYNN, 2011). 

Elementos estressores diminuem o fator de condição, o qual é interpretado como 

declínio de gordura corporal ou de glicogênio no fígado. Os poluentes que geram aumento na 

taxa metabólica, diminuição na entrada de energia ou incremento do metabolismo de gordura 

como parte do seu mecanismo de ação, podem causam diminuição do fator de condição (DI 

GIULIO; HINTON, 2008).  

 

2.4.3 Etoxiresorufina-O-desetilase (EROD) 

 Os organismos vertebrados, como os peixes teleósteos, possuem sistema oxigenase de 

função mista (MFO) composto pelo citocromo P450, citocromo b5 e o citocromo P450 

NADH redutase. Esse complexo enzimático é responsável pela maior parte das reações de 

fase I da biotransformações dos compostos xenobióticos e as enzimas do citocromo P450 são 

as principais enzimas envolvidas (MARTINEZ, 2006; VAN DER OOST et al., 1996).  

  O citocromo P450 é uma diversa família de heme-proteínas que oxidam, hidrolisam, 

ou reduzem os compostos através da inserção de um átomo de oxigênio ao substrato, 

aumentando sua hidrosolubilidade e facilitando sua excreção. Em peixes, estas enzimas estão 

concentradas principalmente no fígado, mas podem ser encontradas no rim, trato 

gastrointestinal e guelras (VAN DER OOST et al., 1996; WHYTE et al., 2000).   

Dentre os diferentes membros da família do citocromo P450, o CYP1A desempenha 

um papel particular no metabolismo de um largo número de compostos, tais como as 

dioxinas, furanos, PCBs e HPA (PACHECO; SANTOS, 1998). 

Uma característica fundamental deste sistema enzimático é sua natureza de substrato-

induzível, não havendo expressão ou ocorrendo baixa expressão em peixes de áreas de 

referência. Por outro lado, níveis altos de indução são indicativos de exposição a agentes 

contaminantes e podem ser utilizados como biomarcadores de exposição (INZUNZA et al., 

2006).  

Em monitoramentos ambientais, de forma crescente, a avaliação da contaminação de 

peixes por HPA tem sido feita por meio da análise da indução de EROD, uma das enzimas da 
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família CYP1A, diretamente ligada ao metabolismo desta classe de compostos (BARBOSA, 

2005).  

O aumento da atividade de EROD tem algumas vantagens que fazem com que sua 

avaliação venha sendo empregada de forma frequente como biomarcador da exposição a 

HPA. Nos últimos anos houve uma otimização dos protocolos de análise, tornando-os mais 

rápidos e pouco dispendiosos financeiramente. Indução de EROD é um indicador 

extremamente sensível a alterações ambientais e geralmente é uma das primeiras respostas 

detectáveis e quantificáveis à exposição. Soma-se a isto o fato de que as análises de HPA nos 

tecidos de peixes são mais caras e muitas vezes subestimam a exposição dado ao rápido 

metabolismo desta classe de compostos. Assim sendo, a indução de EROD fornece uma 

avaliação mais direta e toxicologicamente significativa da presença de contaminantes através 

de uma avaliação desta alteração biológica provocada nos peixes (WHYTE et al., 2000).  

  

2.4.4 Micronúcleos e anormalidades nucleares eritrocitárias 

 

Micronúcleos (MN) são corpos citoplasmáticos contendo cromatina formados a partir 

da condensação dos cromossomos acêntricos (fragmentos de cromossomos) e/ou 

cromossomos inteiros que não migraram para os polos dos fusos mitóticos na mitose celular 

(OBIAKOR; OKONKWO, 2012). A formação do micronúcleo completa-se na telófase com o 

envolvimento do material genético por uma membrana nuclear. Desta forma, os micronúcleos 

são vistos nas células filhas em decorrência de danos que ocorreram nas células parentais 

(AL-SABTI; METCALFE, 1995), como ilustrado na Figura 6. 

 

Os MN foram primeiramente descritos em mamíferos, entretanto sua presença em 

peixes expostos a contaminantes químicos é bem documentada (AL-SABTI; METCALFE, 

1995; BARŠIENE et al., 2006; BOLOGNESI; HAYASHI, 2011; CARRASCO; TILBURY; 

MYERS, 1990; OBIAKOR; OKONKWO, 2012).  
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              Figura 6 - Ilustração esquemática da formação de micronúcleos  
              FONTE: Adaptação de AL-SABTI; METCALFE, 1995. 

 

 Além do micronúcleo, outras anormalidades nucleares eritrocitárias (ANE) vem sendo 

descritas em peixes expostos. Há muitos tipos de lesões nucleares cuja origem ainda se 

mantém não compreendida completamente, mas parecem representar sinais de danos 

genotóxicos em peixes. Elas são classificadas de forma geral como núcleo lobado, núcleo 

bilobado, núcleo em bolha e núcleo entalhado (AYLLON; GARCIA-VAZQUEZ, 2000).  

O teste do micronúcleo, assim como a avaliação das anormalidades nucleares 

eritrocitárias (ANE), são ensaios capazes de detectar a ação de agentes genotóxicos 

clastogênicos (que quebram cromossomos) e aneugênicos (que induzem a aneuploidia ou a 

segregação cromossômica anormal), através da identificação de micronúcleos gerados por 

esses danos (AL-SABTI; METCALFE, 1995).  

 A interferência de compostos químicos na formação de MN e ANE é bastante útil em 

avaliações dos efeitos de poluentes nos organismos aquáticos. Os MN e ANE representam 

efeitos genotóxicos significativos. A presença destas alterações podem indicar risco potencial 

para a biota, sendo desta forma, utilizada em programas de biomonitoramento para avaliar 

efeitos genotóxicos e danos ao DNA de peixes (AZEVEDO; BRAGA; RIBEIRO, 2012).  
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 A utilização dos MN e das ANE como biomarcadores apresentam vantagens tais como 

a simplicidade, confiança e sensibilidade. Estes biomarcadores são ideais em monitoramentos 

que utilizam organismos aquáticos na avaliação de efeitos genotóxicos, tanto em estudos de 

laboratórios, como em ensaios de campo (OBIAKOR; OKONKWO, 2012).  

 

2.4.5 Alterações histopatológicas 

 

  A exposição continuada de peixes a substâncias xenobióticas, como os HPA, pode 

causar alterações histopatológicas. De acordo com tempo de exposição e toxicidade da 

substância química é possível que ocorram mudanças histológicas que variam de leves até 

severas, como as neoplasias, que indicam toxicidade crônica em peixes. Outras injúrias como 

alteração celular focal, hepatose megalocítica e vacuolização, são consideradas estágios 

precoces na formação de neoplasias do fígado (AU, 2004) 

 

 Tendo o fígado papel crucial na metabolização de uma gama de substâncias químicas, 

este órgão costuma sofrer de forma acentuada os efeitos causados por estes compostos. De 

fato, o fígado de teleósteos tem sido foco de estudos toxicológicos e tem demonstrado ser 

bastante sensível a exposição a poluentes (OLARINMOYE et al., 2010). Diante disso, 

alterações histopatológicas hepáticas são consideradas biomarcadores de efeito úteis em 

exposições a contaminantes, dando indicação da degradação dos ecossistemas marinhos 

(MYERS et al., 1998).  

 

Alterações histopatológicas fornecem um indicador sensível de stress subletal 

induzido por xenobióticos. Além disso, são relativamente fáceis de se avaliar e podem ser 

relacionadas ao estado de saúde individual dos organismos. Essa avaliação permite a 

extrapolação para os efeitos na comunidade e nas populações. Estudos científicos já 

demonstraram que lesões histopatológicas servem como indicadores primários de exposição a 

contaminantes e algumas doenças e lesões são indicadores biológicos confiáveis dos efeitos 

de tóxicos e de carcinogênicos (AU, 2004). Junto a isso, pesquisas já demostraram associação 

entre alterações histopatológicas em algumas espécies de peixes e a presença de algumas 

classes de compostos químicos, como os HPA, tanto em sedimentos, coluna d’água ou 

animais que servem de alimentos para peixes  (BRAND et al., 2001).  
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Outras vantagens do uso de alterações histopatológicas como biomarcador dos efeitos 

de substâncias químicas como os HPA está no fato destas alterações estarem relacionadas a 

outros biomarcadores, uma vez que muitos poluentes devem sofrer ativação metabólica para 

serem capazes de provocar mudanças celulares nos organismos afetados. Por exemplo, o 

mecanismo de ação de vários xenobióticos pode levar a indução de uma enzima especifica 

que provoca alterações no metabolismo, levando a intoxicação e morte celular, isso a nível 

celular, ao passo que em relação aos tecidos pode haver a manifestação de necrose. Junto a 

isso, a avaliação histopatológica permite o monitoramento de órgãos específicos com funções 

vitais, como o fígado.  Complementarmente, as alterações hepáticas são mais simples de 

serem encontradas do que mudanças funcionais do fígado, servindo de sinais de alerta a danos 

mais severos à saúde dos organismos (BUTCHIRAM, 2010).  

 

Diante disso, uma gama de alterações histopatológicas vem sendo utilizada em 

programas de monitoramentos ambiental para avaliação dos efeitos da poluição na biota 

aquática, tanto nos EUA quanto na Europa (AU, 2004).  

 

2.4.6 Adutos de DNA 

 

Durante o processo de metabolização dos compostos químicos podem ser formados 

intermediários altamente reativos com a capacidade de se ligar a macromoléculas como o 

DNA, formando neste caso os adutos de DNA (ERICSON; LINDESJÖÖ; BALK, 1998). Nos 

processos de biotransformação dos HPA, podemos ter a formação do benzo(a)pireno-diol-

epóxido (BPDE), um metabólito reativo do BaP. Sabidamente, o BPDE pode se ligar 

covalentemente ao DNA, processo esse que é capaz de dar início a eventos mutagênicos e 

carcinogênicos.  Abaixo esta representado o metabolismo do BaP (FRENCH et al., 1996).  
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Figura 7 -  Representação simplificada do metabolismo do benzo(a)pireno. 

 

  A análise de adutos de DNA vem sendo sugerida como biomarcador específico de 

exposição a HPA e muitos estudos tem demonstrado níveis elevados de adutos em fígado de 

peixes em áreas com distintos graus de contaminação por esta classe de substância (AMAT et 

al., 2006; ERICSON; BALK, 2000; ERICSON; LINDESJÖÖ; BALK, 1998; LYONS et al., 

2004; VARANASI et al., 1989).  

 

  Os adutos de BPDE-DNA servem como biomarcadores de exposição e de dose 

biologicamente efetiva no tecido alvo avaliado (ERICSON; LINDESJÖÖ; BALK, 1998). A 

determinação dos adutos de BPDE-DNA é uma medida dos danos genéticos sofridos pelos 

peixes como resultado da exposição aos HPA ambientais. Desta forma, os adutos de DNA 

podem ser considerados importantes medidas do risco de carcinogênese (DUNN; BLACK; 

MACCUBBIN, 1987).  

  

 Algumas metodologias vêm sendo utilizadas para determinação dos adutos de DNA, 

tais como: ensaio de pós-marcação com P32, espectroscopia de massa e imunoensaios. 
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Podemos dar destaque aos imunoensaios, pois estes são bastante sensíveis e apresentam 

grande especificidade. Além disso, este ensaio não é muito dispendioso e é relativamente fácil 

de ser realizado, o que possibilita a análise de várias amostras por dia, característica 

importante em avaliações ambientais (PHILLIPS et al., 2000). 

 

Em geral, a determinação do total de adutos no DNA é considerada um indicador 

adequado de genotoxicidade. A medição do total de adutos incluem todas as bases de DNA 

modificadas a partir do composto e a partir de cada um dos seus metabólitos. Apesar do fato 

de que apenas alguns destes adutos podem ter potencial mutagênico, a medição de sua soma 

deve correlacionar com a quantidade dos adutos mais significativos, e é portanto um 

biomarcador adequado do potencial de genotoxicidade (PHILLIPS et al., 2000).  

 

2.5 INFLUÊNCIA DOS FATORES BIOLÓGICOS NA DETERMINAÇÃO DOS 

BIOMARCADORES 

 

 Em estudos que visem avaliar a exposição de peixes a HPA deve-se levar em conta 

fatores que possam causar interferências nessa determinação. Em adição à variação de 

metabolismo existente entre distintas espécies de peixes, a influência do sexo destes 

organismos assim como de seu tamanho e consequente idade devem ser levados em conta. 

Junto a isso, o status alimentar dos espécimes coletados deve ser avaliado objetivando 

diminuir possíveis distorções na interpretação dos resultados (RUDDOCK et al., 2003).  

 

A condição alimentar dos peixes em estudo deve ser levada em conta pois, após a 

metabolização dos HPA pelo fígado estes, como já mencionado, ficam armazenados na 

vesícula biliar até serem excretados. Em seguida à alimentação a vesícula biliar será esvaziada 

no intestino. Porém, depois deste esvaziamento da vesícula, esta enche-se de água, o que 

significa que o fluido biliar estará agora muito diluído assim como os metabólitos a serem 

mensurados. Este efeito pode gerar viés na interpretação dos dados obtidos o que faz com que 

seja necessário avaliar parâmetros adequados que normalizem a concentração dos 

metabólitos. A determinação dos níveis de proteína na bile, assim como a biliverdina, podem 

ser usadas como parâmetro de normalização, uma vez que a concentração de proteína na bile 

é dependente do status alimentar do organismo em estudo (ARIESE et al., 1997). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a contaminação por HPA em Genidens genidens das baías de Guanabara, 

Sepetiba e Ilha Grande através de biomarcadores. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar os metabólitos de HPA, o Fator de Condição, atividade de EROD, 

frequência de MN e ANE, a presença de alterações histopatológicas e a formação de 

adutos de HPA-DNA em peixes coletados nas baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha 

Grande; 

 

• Avaliar os biomarcadores utilizados na identificação dos efeitos e da exposição a 

HPA; 

 

• Comparar os efeitos biológicos resultantes da contaminação por HPA na biota das três 

baías estudadas; 

 

• Avaliar o potencial da espécie de peixe estudada (Genidens genidens) como 

bioindicadora da contaminação por HPA nos ambientes marinhos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO E AMOSTRAGEM DE PEIXES 

 

• Baía de Guanabara (BG) 
 

A baía de Guanabara é um dos ambientes costeiros mais importantes do Brasil. Dos 

850 km de extensão litorânea do estado do Rio de Janeiro, 131 km correspondem ao 

perímetro da baía de Guanabara (GUIMARÃES; MELLO, 2006). Esta é a segunda maior baía 

do litoral brasileiro e localiza-se entre os meridianos 043°00’ − 043°20’ W e entre as latitudes 

22°40’ −23°00’S (BARRETO et al., 2007). Tem extensão de 384 km2 de área superficial total 

e 328 km2 de espelho d’água, extensão esta que engloba praticamente toda a Região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro (GUIMARÃES; MELLO, 2006; LIMA, 2006). 

Possui 1,9 x 109 m3 de volume d’água médio, 4.080 km2 de bacia de drenagem e 100 ± 60 m3 

s-1 de vazão hídrica, que é principalmente atribuída (ca. 75%) aos 35 rios que drenam em 

direção à baía e o restante (ca. 25%) à transposição de águas do rio Paraíba do Sul. A 

profundidade da baía não é uniforme. Ao longo do canal principal, que segue o eixo principal 

da baía, a profundidade média é de 20 m, enquanto que no extremo noroeste da baía a 

profundidade é em torno de 1 m durante a baixa-mar (GUIMARÃES; MELLO, 2006). O 

clima da baía de Guanabara é típico de região estuarina: tropical úmido com verões quentes e 

chuvosos e invernos frios e secos. A temperatura de ar anual média é 23,7 °C, e a umidade 

relativa anual média é 78% ao nível do mar. A baía de Guanabara é caracterizada por possuir 

altas salinidades e temperaturas (KJERFVE et al., 1997). 

 

Do ponto de vista das características naturais, a baía da Guanabara apresenta-se como 

um estuário originado pelo afogamento marinho de uma complexa bacia fluvial, limitada por 

alinhamentos rochosos e condicionada por compartimentos estruturais. Em poucas palavras, é 

um conjunto de vales afogados e um estuário de origem tectônica, o que resulta em 

permanente e variável mistura de águas doces - provenientes das bacias fluviais contribuintes, 

e de águas salinas, que penetram em seu interior devido ao movimento oscilatório das marés. 

Essas condições naturais definem um ambiente particularmente fértil, do ponto de vista da 

produção primária, o que abrigou um conjunto diversificado de ecossistemas, desde a Mata 

Atlântica nas encostas até os manguezais que se estendem na margem da baia. O uso do solo 
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no entorno da baía da Guanabara é marcado por forte antropização de suas características 

naturais originais. O conjunto de terras baixas e mal drenadas, limitadas pelos alinhamentos 

rochosos da serra do Mar e do maciço Carioca, foi um sítio privilegiado para o 

desenvolvimento da atividade humana desde os primórdios da colonização (EGLER et al., 

2003). 

 

• Baía de Sepetiba (BS) 

 A baía de Sepetiba está localizada no litoral sudoeste do Estado do Rio de Janeiro 

entre os paralelos 22°54’6’’; 23°04’18’’S e os meridianos 43°33’42’’; 44°02’30’’W. É 

limitada pela serra da Madureira e serra do Mar, ao norte e nordeste, respectivamente. Ao sul 

da baía de Sepetiba é encontrada a Restinga da Marambaia e ao sudeste o maciço da Pedra 

Branca.  Apresenta uma área interna de 430 km2, e uma bacia de drenagem de 2.500 km2, 

isolada do Oceano Atlântico pela Restinga da Marambaia (LACERDA et al., 2007). 

Possui uma ampla faixa costeira, com influência de pequenos deltas fluviais, planícies 

de maré e formações típicas de manguezais. Apresenta águas pouco profundas, ricas em 

nutrientes e matéria orgânica, com fundos predominantes de lama (AZEVEDO et al., 1999). 

A baía tem zonas distintas: uma zona interna muito afetada por rios e riachos de maré; uma 

zona exterior, mais perto do limite do mar, e uma zona central de transição, com 

características ambientais intermediárias. A maior parte desta baía não possuí grandes 

profundidades, tendo 40% de sua área com profundidade média de 5 m, atingindo 30m em 

sua área mais profunda, perto do limite do mar. Recebe sedimentos fluvial transportados pelos 

rios e de riachos de maré e manguezais, apresentando uma tendência de semi-confinamento 

para fechamento. A drenagem que traz para esta baía as águas doces do continente é feita 

através de uma rede de rios, cujo mais robusto distribuidor é o rio Guandu (PEREIRA et al., 

2003). O clima é tropical, quente e úmido, com temperaturas variando entre 21.5 ºC no 

inverno a 27º C no verão (DA COSTA et al., 2012). A baía de Sepetiba é caracterizada como 

um estuário bem misturado, sendo considerada uma importante área de criação e de 

alimentação de uma grande variedade de espécies de peixes na fase juvenil (AZEVEDO et al., 

1999). 
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• Baía de Ilha Grande (BIG) 
 

A baía da Ilha Grande está localizada entre os meridianos 44o W e 44o 40’ W e entre 

as latitudes 23oS e 23o40’S, compondo um sistema estuarino com a baía de Sepetiba. Possui 

uma área de 65.258 hectares e cerca de 350 quilômetros de perímetro na linha d’água (BELO; 

DIAS; DIAS, 2002). Esta região é formada por um considerável número de enseadas e fracas 

correntes junto à linha do litoral, onde há preenchimento com fino particulado que, quando 

depositado no leito marinho, provoca a formação de vastas áreas de manguezal em baixios 

litorâneos. O clima da região é tropical, quente e úmido, com temperatura anual média 

próxima de 23ºC. Existem, aproximadamente, 350 ilhas nesta localidade, circundadas por 

água rasas que tem profundidades, em sua maioria, não superiores a oito metros 

(LAVANDIER, 2011). 

 

Está inserida numa área relativamente bem preservada e é considerada uma região 

importante onde ocorrem remanescentes da floresta atlântica insular. Possui uma significativa 

diversidade de ecossistemas marinhos, sendo em grande parte rodeada por costões rochosos, 

ilhas, praias arenosas e manguezais, características marcantes da costa verde do sudeste 

brasileiro, onde a serra do Mar intercepta o litoral em diversos pontos (BELO; DIAS; DIAS, 

2002).  

 

Esta riqueza e diversidade de espécies devem-se às peculiaridades geográficas, 

hidrográficas e oceanográficas da região, aliadas a fatores como diversidade e conectividade 

dos sistemas costeiros, aporte de matéria orgânica proveniente de rios e variação de fatores 

oceanográficos físicos e químicos. O provável enriquecimento de nutrientes pela entrada de 

Águas Centrais do Atlântico Sul (ACAS) no verão, reconhecida para a região sudeste, tem 

influência sobre a riqueza, diversidade e abundância dos organismos. Esta baía abriga o maior 

número de unidades de conservação do estado do Rio de Janeiro (11 unidades de 

conservação, sendo um Parque Nacional, uma Estação Ecológica (federal), duas Reservas 

Biológicas (estaduais), uma Reserva Ecológica e dois Parques Estaduais, sendo um deles 

marinho, três Áreas de Proteção Ambiental (uma federal, uma estadual e uma municipal) e 

uma Reserva Particular do Patrimônio Natural) (AMBIENTE, 2010). 
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 Foram coletados 130 espécimes de bagres (Genidens genidens) entre os meses de abril 

de 2013 e maio de 2014 na baía de Guanabara, baía de Sepetiba e baía de Ilha Grande. Os 

peixes foram capturados por meio de arrastos de fundo com porta, com rede de malha de 20 

mm em seu corpo e 15 mm em seu fundo de saco. Cada arrasto durou 40 minutos e foram 

feitos dois ou mais arrastos em cada baía, para garantir a obtenção de número de espécimes 

considerável. A Tabela 2 apresenta o local, data e as coordenadas geográficas das coletas 

realizadas nas baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande. Além disso, a Figura 8 ilustra os 

locais onde se deram estas coletas. 

 

Tabela 2 - Local, data e coordenadas geográficas das coletas realizadas 
Local Data (mês/ano) Coordenadas Geográficas 

baía de Guanabara  04/2013 22°48`58``S  43°05`44``W 

baía de Guanabara 08/2013 22°48`45``S  43°06`03``W 

baía de Guanabara 02/2014 22°49`08``S  43°05`27``W 

baía de Guanabara 04/2014 22°49`00``S  43°05`39``W 

baía de Sepetiba 04/2014 22°55`08``S  43°51`08``W 

baía de Ilha Grande 05/2014 23°00`31``S  44°22`36``W 

 

 

Figura 8 - Mapa dos locais de coleta de bagres. 

 

Após a coleta, os peixes foram acondicionados em bombonas aeradas, contendo água 

das baías e em seguida, levados para o laboratório de Hidrogeoquímica, na Universidade 

Federal Fluminense (UFF).    
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Ao chegar ao laboratório, os peixes foram anestesiados com eugenol e então foi 

realizada retirada de sangue por punção venosa, utilizando agulhas de 1mL, previamente 

rinsadas com EDTA. Após a coleta de sangue, os espécimes foram pesados, medidos, e 

abertos para serem sexados através da observação macroscópica de suas gônadas. As 

vesículas biliares foram extraídas e armazenadas, em tubos Eppendorf®, no freezer, à 

temperatura de -20 oC, temperatura ideal para manter a estabilidade das amostras, até ao 

momento da análise. Foram retirados o fígado de cada peixe e dividiu-se o mesmo em três 

fragmentos. Um dos fragmentos foi armazenado em formol a 10% tamponado, para análises 

das alterações histopatológicas. Os outros dois fragmentos foram armazenados em nitrogênio 

líquido para análise da atividade de EROD e avaliação dos adutos de HPA-DNA. As figuras 

9, 10 e 11 mostram etapas do processo de manipulação das amostras coletadas.  

 

Tanto os parâmetros biométricos quanto biológicos foram correlacionados aos 

biomarcadores estudados, sempre que pertinente. 

 

 

        Figura 9 - Punção caudal para preparo de lâminas para avaliação de MN e ANE. 
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Figura 10 - Medida dos espécimes de bagres. 

 

 

 

  Figura 11 - Vesícula biliar (seta amarela), tecido hepático (seta verde). 

 

Do total de bagres capturados, 70 foram coletados na baía de Guanabara, 30 na baía de 

Sepetiba e 30 na baía de Ilha Grande. Os primeiros 18 espécimes de bagres coletados na baía 

de Guanabara foram utilizados para ensaios pilotos. Nestas amostras somente foram 

analisados o Fator de Condição, os metabólitos de HPA e a atividade de EROD, pois esses 

biomarcadores já tinham metodologia de análise previamente padronizada. Não foi possível 
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coletar a bile de 16 amostras das 130 coletadas para análise dos metabólitos de HPA. Além 

disso, devido a problemas operacionais do espectrofluorímetro, três análises foram 

descartadas na determinação do 1-hidroxipireno e duas nas avaliações dos metabólitos do tipo 

pireno e benzo(a)pireno. 

 

A tabela 3 mostra o número de peixes coletados por área e os respectivos 

biomarcadores analisados.  
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Tabela 3 - Números de amostras de bagres por local de amostragem e biomarcador analisado 
          Biomarcador 
 
 
 
Local de amostragem 

Fator de 
condição 

  
Met 
Naf* 

  
Met 
Py* 

  
Met 

BaP* 
  OHPy*   EROD   

Aduto 
DNA-
HPA 

  
Micro- 
núcleo 

  
Alt. 

Hist. * 

 
  Total   

no 
 

no 
 

no 
 

no 
 

no 
 

no 
 

no 
 

no 
 

no 
 

no 
          

                                          

baía de Guanabara 70 
 

65 
 

64 
 

64 
 

64 
 

70 
 

29 
 

45 
 

21   199 
 

baía de Sepetiba 30 
 

21 
 

20 
 

22 
 

21 
 

26 
 

6 
 

30 
 

30   71 
 

baía de Ilha Grande  30 
 

28 
 

28 
 

26 
 

26 
 

30 
 

18 
 

25 
 

30   86 
 

 
   

T o t a l 130 
 

114 
 

112 
 

112 
 

111 
 

126 
 

53 
 

100 
 

81        356 
 

 

Met Naf* = metabólitos do naftaleno; Met Py* = metabólitos do pireno; Met Bap* = metabólitos do benzo(a)pireno; OHPy* = 1-hidroxipireno; Alt Hist*= alterações 

histopatológicas.
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4.2 BIOMARCADORES 

 

4.2.1 Metabólitos de HPA utilizados na avaliação da exposição de peixes  

 

Para a avaliação da exposição dos bagres das baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha 

Grande, foram analisados os metabólitos de HPA de 2, 4 e 6 anéis, ou seja, metabólitos do 

tipo naftaleno, metabólitos do tipo pireno e metabólitos do tipo benzo(a)pireno, 

respectivamente. Além disso, foi escolhido analisar, especificamente, o principal metabólito 

do pireno, o 1-hidroxipireno. Esta escolha se deu pois, estes metabólitos representam HPA 

oriundos de fontes tanto petrogênicas, como o naftaleno, quanto de origem pirogênica, tais 

como o pireno e o benzo(a)pireno. A análise destes metabólitos vem sendo utilizadas em 

diversos estudos que objetivam avaliar a contaminação ambiental provocada pelos HPA 

(ARIESE et al., 1993; BEYER et al., 2010; AAS; BEYER; GOKS, 2000; FREIRE, 2008; 

LIN; CORMIER; RACINE, 1994).  

 

 

• Determinação dos comprimentos de onda de excitação e emissão 
 

Para a determinação dos comprimentos de onda adequados para as análises dos 

metabólitos de HPA, foi utilizado o mesmo protocolo empregado no trabalho de Freire 2008. 

De forma breve, após os preparos das soluções padrão de naftaleno, pireno, benzo(a)pireno e 

1-hidroxipireno, foram escolhidas concentrações previamente testadas no espectrofluorímetro 

Varian – Cary Eclipse, e dentro da faixa de leitura do equipamento. Esta etapa do trabalho, 

assim como a leitura dos metabólitos de HPA biliares foram feitos em parceria com o 

Laboratório de Espectroanalítica Aplicada da UFF.  

 

O espectrofluorímetro permite medir tanto espectros de emissão de fluorescência 

comuns, comumente chamado de Fluorescência Fixa (FF), como também espectros de 

emissão de fluorescência sincronizada (SFS). Cabe ressaltar que, anterior a qualquer análise 

realizada, diariamente o equipamento foi calibrado através do uso de padrões comercias de 

naftaleno e rodamina, padrões estes certificados pela Perkin Elmer. Este procedimento foi 

adotado com intuito de garantir que as condições de análises fossem sempre as mesmas.  
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Para seleção dos pares de λexc e λem ideais, foi realizado a varredura em solução 

padrão de naftaleno, de pireno, de benzo(a)Pireno, através do método de FF. Esta varredura 

foi realizada da seguinte forma: 

 

O λexc de cada um dos padrões foi fixado em 200 nm e então varreu-se λem de 220 a 

600 nm. Após esta primeira corrida, fixou-se o λexc em 220 e foi obtida nova varredura de 

emissão, agora de 240 a 600 nm. Este esquema foi realizado várias vezes, variando o λexc de 

20 em 20 nm. Após esta etapa foram observados os λem máximos e avaliado qual o melhor 

comprimento de onda de emissão de cada composto (máximo de sua banda de emissão de 

fluorescência) e seu melhor comprimento de onda de excitação (aquele que permite obter 

maior intensidade de fluorescência no comprimento de onda máximo da sua banda de emissão 

de fluorescência). Desta forma, foram determinados os melhores pares de comprimento de 

onda de excitação e de análise para o naftaleno, pireno e benzo(a)pireno.  

 

 Para determinar os parâmetros de análise ideais do 1-hidroxipireno pelo método SFS, 

foram realizadas varreduras de 200 a 600 nm da solução padrão nos ∆λ de 37, 45 e 52 nm. 

Estes ∆λ testados são os recomendados por outros autores em estudos semelhantes. Desta 

forma, foi possível confirmar qual o ∆λ ideal para o nosso sistema e em qual comprimento de 

onda é melhor visualizado o espectro de fluorescência sincronizada do 1–hidroxipireno.   

 

 É importante salientar que foram registrados todos os espectros de emissão e excitação 

medidos, assim como todos os espectros de fluorescência sincronizada. 

 

Para análise dos metabólitos do naftaleno, pireno e benzo(a)pireno, utilizou-se os 

pares de comprimentos de onda de excitação (λexc) e emissão (λem) de 270/335 nm, 340/390 

nm, 380/430 nm, respectivamente, que foram previamente determinados por FF. Já para a 

avaliação do 1-hidroxipireno pelo método de fluorescência sincronizada (SFS) foi escolhido o 

∆λ= 37 nm. O espectro desta substância pôde ser visualizado, de forma otimizada, utilizando-

se o comprimento de onda de 350 nm.  

 

Os pares de comprimento de onda de excitação e emissão (λexc/λem) e o ∆λ são 

parâmetros inerentes às substâncias, entretanto, pode haver variações quando se variam o 

equipamento utilizado as condições analíticas empregadas.    
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Os pares de comprimento de onda de excitação (λexc) e emissão (λem) obtidos neste 

estudo para avaliação de metabólitos do naftaleno (270/335 nm), pireno (340/390 nm) e 

benzo(a)pireno (380/430 nm), são bastante similares àqueles utilizados em outros trabalhos de 

monitoramento ambiental destes HPA, que utilizam esta mesma técnica (AAS et al., 2000;  

AAS; BEYER; GOKS, 2000; LIN; CORMIER; TORSELLA, 1996). Insausti et al. (2009) 

realizaram um estudo em espécies com interesse comercial e ecológico do noroeste do mar 

Mediterrâneo. Visto que esta área não tem histórico de derramamentos de óleo significativos, 

o estudo teve o objetivo de gerar valores de base para metabólitos do naftaleno, pireno e 

benzo(a)pireno, através da FF. Para tanto, os autores utilizaram pares de comprimento de 

ondas semelhantes aos empregados no presente estudo, a saber, naftaleno 270/335 nm, pireno 

341/383 nm e benzo(a)pireno 380/430 nm e obtiveram êxito em suas análises. Estes mesmos 

autores destacam que avaliaram os metabólitos de HPA, através do método de FF por ser uma 

alternativa pouco dispendiosa e laboriosa e bastante adequada para avaliações de grandes 

quantidades de amostras (INSAUSTI et al., 2009).  

 

 Da mesma forma, a escolha do ∆λ de 37 nm para a determinação do 1–hidroxipireno 

por SFS corrobora com outros estudos científicos. Ariese e colaboradores (1993) observaram, 

em um trabalho utilizando linguados (Platichthys flesus) mantidos em contato com sedimento 

contaminados por HPA, que através de SFS com ∆λ = 37 nm, foi possível determinar os 

espectros de fluorescência sincronizada do 1–hidroxipireno, o diferenciando de outros 

metabólitos de HPA (ARIESE et al., 1993).  

 

• Preparação dos padrões de HPA 
 

As soluções padrão dos HPA foram preparadas através da pesagem em balança 

analítica de quantidades apropriadas dos padrões de naftaleno, pireno, benzo(a)pireno e 1-

hidroxipireno, da marca Sigma Aldrich®. Foi feita então a diluição destes padrões em etanol, 

também da Sigma Aldrich®. Este solvente foi escolhido devido a sua fácil aquisição, baixo 

custo, além de ser frequentemente o solvente de escolha em trabalhos que determinam 

metabólitos de HPA em biles de peixes (ARIESE et al., 1993; BEYER et al., 2010; AAS; 

BEYER; GOKS, 2000; FREIRE, 2008; VUORINEN et al., 2006). Após a solubilização com 

etanol, foi acrescentado água Milli-Q, obtendo-se uma mistura de etanol/água (50:50 

volume:volume). Nestas proporções, esta combinação possui a polaridade adequada para 
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solubilizar os constituintes da bile, o que possibilita uma análise com pouco ruído (ARIESE et 

al., 1993).  

 

As figuras 12A, 12B, 12C e 13 mostram os espectros de fluorescência das soluções 

utilizadas na obtenção das curvas-padrão. Os espectros são apresentados em intensidade de 

fluorescência expressa em unidades arbitrárias (u.a.). 

 

 

 

Figura 12 - Espectros de emissão obtidos por Fluorescência Fixa (FF) das concentrações das soluções-
padrão de A - naftaleno (λexc = 270 nm); B – pireno (λexc = 340 nm); C – benzo(a)pireno (λexc = 380 
nm). As concentrações das soluções-padrão utilizadas são apresentadas no lado direito das figuras. 
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Figura 13 - Espectros de fluorescência (SFS) de soluções-padrão de 1-hidroxipireno. As concentrações 
das soluções-padrão utilizadas são apresentadas no lado direito das figuras. 

 

Para todos os casos, as relações das concentrações das soluções-padrão utilizadas e as 

correspondentes intensidades de fluorescência foram lineares (y = ax+b). Na tabela 4 são 

apresentadas as equações das retas e os coeficientes de correlação das curvas analíticas do 

padrão de naftaleno, pireno, benzo(a)pireno e do 1-hidroxipireno.  

 

 

Tabela 4 - Equações das curvas-padrão e coeficiente de correlação para os quatro 
HPA em estudo 

HPA Equação r2 

naftaleno y = 0,3644x + 42,357 0,99786 

pireno y = 0,2868x + 5,3583 0, 99898 

benzo(a)pireno y = 7,6921x + 4,3105 0,99971 

1-hidroxipireno y = 22,093x + 1,9506 0,99903 

 

Em todos os casos foram obtidos coeficientes de correlação (r2) superiores a 0,99, 

demonstrando excelente correlação entre os dados, para a faixa de leitura utilizada. 
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• Preparação das biles para análise e determinação dos metabólitos de HPA  
 

 As biles dos peixes coletados foram descongeladas e sonicadas por 15 minutos. Após 

a sonicação estas foram diluídas em água/etanol 50:50 (volume:volume). Para a leitura dos 

metabólitos de HPA as amostras foram diluídas 1000 vezes, para que as mesmas ficassem 

dentro da faixa de leitura do equipamento.  

 

 Após esta etapa, as amostras diluídas foram analisadas em cubeta de quartzo no 

espectrofluorímetro. Foram realizadas leituras de cada uma das biles coletadas para todos os 

pares de comprimentos de onda de excitação e emissão, definidos anteriormente, através do 

método de FF, visando analisar a intensidade de fluorescência dos metabolitos do naftaleno, 

pireno e benzo(a)pireno presentes nas amostras. Da mesma forma, as biles diluídas foram 

analisadas para avaliar a presença do 1-hidroxipireno por SFS utilizando o ∆λ ideal.  

 

Os espectros de FF e SFS foram registrados. Para cada espectro de emissão foi medida 

a intensidade de fluorescência ao λem de cada composto, previamente escolhido para os vários 

padrões de HPA. Cabe ressaltar que λ corresponde ao máximo da banda de emissão de 

fluorescência de cada composto. Os resultados obtidos nestas leituras foram expressos em 

unidades arbitrárias de intensidade de fluorescência.  

 

Após a obtenção das curvas padrão para cada um dos HPA, calculou-se as 

concentrações dos metabólitos das biles a partir da intensidade de fluorescência no λem de 

cada composto. Uma vez que estes métodos (FF e SFS) são semi-quantitativos, as 

concentrações dos metabólitos das biles foram expressas em equivalentes dos respectivos 

padrões de HPA, isto é, como equivalentes de naftaleno, equivalentes de pireno, equivalentes 

de benzo(a)pireno e equivalentes do 1–hidroxipireno. 
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• Determinação de proteínas totais e biliverdina para normalização do status 
alimentar 

  

 A análise de proteínas da bile foi feita através do método de Lowry modificado por 

Peterson (PETERSON, 1977).  O protocolo utilizado segue a referência do método de 

Peterson citado, mas de forma geral, a determinação foi realizada da seguinte forma:  

 

Foram feitas soluções de carbonato de sódio, sulfato de cobre, tartarato de sódio e 

potássio, SDS e hidróxido de sódio, todos utilizados para preparação de uma nova solução 

chamada de “Reagente A”. Também foi necessário preparar padrão de albumina na 

concentração de 1 mg/mL.  

 

Com o padrão de albumina foi preparada uma curva com dois pontos de concentração, 

chamados de P10 e P100, pois foram adicionados 10 µL e 100 µL do padrão de albumina, em 

tubos contendo água destilada para um volume final de 1,0 mL. 

 

As amostras de bile foram diluídas 10 vezes em água Milli-Q e a cada amostra 

(incluindo a curva de albumina) foi adicionado Reagente A. Transcorridos 10 minutos, 

adicionou-se o reagente de Folin & Ciocalteu às amostras, previamente diluído em água Milli-

Q, sob agitação em um agitador de tubos. Após 30 minutos, foi feita a leitura em 

espectrofotômetro a 750 nm.  

 

A quantificação de proteína na amostra foi calculada da seguinte forma: 

Proteína (µg) = (I × A)S, 

em que os parâmetros S e I são dados por: 

S = log (h / l) / log (A750h/ A750l) e, 

I = antilog ((logh) / S – log A750h) 

onde h e l são respectivamente a maior e a menor quantidade do padrão de albumina, A750h e 

A750l os seus respectivos valores de absorvância a 750 nm e A é a absorvância da amostra. 

 

 Após a determinação das proteínas biliares totais, foram calculadas as concentrações 

destas proteínas em µg/mL, seguindo a fórmula acima indicada.  
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 Para a determinação da biliverdina, as amostras de bile foram diluídas a 1% em água 

Milli-Q. A absorvância foi medida a 380nm em espectrofotômetro. A concentração da 

biliverdina foi determinada baseado em seu coeficiente de extinção de 10.800cm-1 mM-1 

(AAS et al., 2000; RICHARDSON et al., 2004). Após a análise das biliverdinas, foram 

calculadas as concentrações destas em µg/mL. 

 

Para normalização do status alimentar foi obtida a razão entre os valores de 

concentração de cada metabólito de HPA e a respectiva concentração de proteína e biliverdina 

para cada um dos espécimes coletados.  

 

 

 4.2.2 Determinação do Fator de Condição (K) 

  

O fator de condição, K, relaciona o peso do organismo com o seu tamanho. Para a 

determinação de K foi, primeiramente calculada a equação: 

W= α x Lβ 

onde W representa a média dos pesos dos peixes em gramas e L, a média de seus 

comprimentos em centímetros, α e β são estimativas dos parâmetros de correlação após a 

transformação logarítmica e ajuste pelo método dos mínimos quadrados dos dados. O 

parâmetro α é o coeficiente linear da relação peso-comprimento, sendo o intercepto na forma 

logarítmica, enquanto β é o coeficiente angular da forma aritmética da relação peso- 

comprimento e a inclinação da linha de regressão na forma logarítmica. Após o cálculo desta 

equação foi obtido o β necessário ao cálculo do Fator de Condição, através da seguinte 

fórmula:  

K = peso (g) / comprimento (cm) β 

 

Assim, quando β é igual a 3, a espécie pode ter um crescimento isométrico, ou seja, o 

peso aumenta proporcionalmente com o comprimento. Já quando β é menor que 3, o 

crescimento é alométrico negativo, ou seja, o incremento maior se dá no peso, e quando β é 

maior que 3 o crescimento é alométrico positivo, com o incremento em comprimento mais 

acentuado que o peso. Os valores de β para peixes podem variar entre 2,5 e 4, mas geralmente 

encontram-se em torno de 3 (ARAÚJO; PEREIRA; FLYNN, 2011).  
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4.2.3 Avaliação da atividade de EROD 

 

 Para a determinação da atividade de EROD, após o sacrifício dos peixes, foram 

retirados fragmentos do tecido hepático e estes foram imediatamente armazenados em 

nitrogênio líquido. As análises foram realizadas em parceria com o Laboratório de 

Bioquímica Toxicológica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).  

 

 A primeira etapa realizada foi a preparação da fração microssomal. Os fígados foram 

descongelados em banho de gelo e pesados. Adicionou-se tampão de homogeneização 

(fosfato de potássio 1 M, sacarose 0,25 M, pH = 7,0), na proporção de 1:4 (peso/volume; 

g/ml). Com auxílio de tesoura, picotou-se este fígado em um bécher e utilizou-se um 

homogeneizador do tipo Potter, ainda em banho de gelo, até que não houvesse mais pedaços 

visíveis de fígado.  Após completa homogeneização, os fígados foram levados a ultra-

centrífuga refrigerada Hitachi, modelo Himac CR21GII. A primeira centrifugação foi feita a 

13.000 rpm, durante 35 minutos a 4 °C. Após esta centrifugação, o sobrenadante foi vertido 

para novo tubo de centrífuga. A segunda centrifugação foi feita a 33.000 rpm, por 1h40 a       

4 °C. A fração solúvel pôde ser descartada e o pellet que se formou no fundo do tubo foi 

ressuspendido em tampão de homogeneização na proporção de 1:1 (peso/volume – g/ml) e 

com auxílio de um pistilo para descolamento do pellet. Esta fração microssomal foi 

armazenada em nitrogênio líquido até posterior análise.  

 

 A atividade de EROD foi determinada segundo o método de Cunha Bastos (2001). As 

frações microssomais foram descongeladas em banho de gelo e atividade da enzima foi 

analisada em espectrofluorímetro Shimadzu, com temperatura controlada a 37 °C por um 

banho-maria e nos comprimentos de onda de emissão 582 nm; excitação 550 nm. Adicionou-

se tampão fosfato de potássio 100 mM, pH = 7,8, à cubeta de quartzo e alocou-se a mesma 

dentro do espectrofluorímetro. Após 1 minuto, adicionou-se 10 μL de etoxiresorufina 0,5 

mM. Após 30 segundos acrescentou-se 10 μL de cloreto de magnésio 1 M e transcorridos 2 

minutos, adicionou-se a fração microssomal. A reação foi disparada com o acréscimo de 

NADPH      25 mM aos 3m30 s. Após 5 minutos se iniciou a leitura cinética da resorufina 

formada. O tempo de leitura de cada amostra foi de 3 minutos. Cabe ressaltar que o volume 

de leitura final é de 2 ml. Deve-se então ajustar as quantidades de tampão de fosfato de 

potássio (em torno de 1900 μL) e da fração microssomal (CUNHA BASTOS, 2001).  
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No mesmo ensaio, realizou-se a leitura da curva de resorufina padrão, adicionada nas 

concentrações de 10, 20 e 40 pmol. A curva padrão é construída utilizando-se a altura em cm 

pela quantidade do produto formado em pmol em 1 minuto de reação. As atividades de EROD 

da fração microssomal são calculadas baseados na curva padrão. As atividades são dadas em 

pmol/min/mg de proteína.    

As atividades de EROD foram determinadas espectrofluorimetricamente (Ex/Em 

550/582) nas frações microssomais dos fígados de bagres e essas atividades foram corrigidas 

pelos valores de proteínas hepáticas analisadas nos mesmos microssomas. 

 

• Dosagem de proteína da fração microssomal 
 

A determinação de proteínas da bile foi feita através do método de Lowry modificado 

por Peterson (PETERSON, 1977). 

 

Foram feitas soluções de carbonato de sódio, sulfato de cobre, tartarato de sódio e 

potássio, SDS e hidróxido de sódio, todos utilizados para preparação de uma nova solução 

chamada de “Reagente A”. Também foi necessário preparar padrão de albumina na 

concentração de 1 mg/mL.  

 

Com o padrão de albumina foi preparada uma curva com dois pontos de concentração, 

chamados de P10 e P100, pois foram adicionados 10 µL e 100 µL do padrão de albumina, em 

tubos contendo água destilada para um volume final de 1,0 mL. 

 

As frações microssomais foram diluídas 10 vezes em água Milli-Q e a cada amostra 

(incluindo a curva de albumina) foi adicionado Reagente A. Transcorridos 10 minutos, 

adicionou-se o reagente de Folin & Ciocalteu às amostras, previamente diluído em água Milli-

Q, sob agitação em um agitador de tubos. Após 30 minutos, foi feita a leitura em 

espectrofotômetro a 750 nm. 

 

A quantificação de proteína na amostra foi calculada da seguinte forma: 

Proteína (µg) = (I × A)S, 

em que os parâmetros S e I são dados por: 

S = log (h / l) / log (A750h/ A750l) e, 

I = antilog ((logh) / S – log A750h) 
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onde h e l são respectivamente a maior e a menor quantidade do padrão de albumina, A750h e 

A750l os seus respectivos valores de absorvância a 750 nm e A é a absorvância da amostra. 

 

 

4.2.4 Avaliação da frequência de micronúcleos e anormalidades nucleares eritrocitárias 

 

A avaliação da frequência de MN e ANE foi feita em parceria com o Laboratório de 

Patologia Clínica, da Faculdade de Medicina Veterinária, da UFF. 

 

 A determinação dos MN e ANE foi feita em sangue uma vez que os peixes possuem 

eritrócitos nucleados. De cada espécime foi feita a coleta de sangue, por punção caudal. 

Foram utilizadas seringas de 1 ml, previamente rinsadas com EDTA. Após a punção, uma 

gota de sangue foi aplicada a lâminas de vidro lisas e então realizado o esfregaço. Estes 

esfregaços foram fixados em metanol por 5 minutos e corados com GIEMSA durante 30 

minutos. Estas lâminas foram analisadas em microscópio ótico de luz, com aumento da 

objetiva de imersão (1.000x). 

 

 Foram classificados como micronúcleos, as estruturas pequenas nucleares observadas 

no interior do citoplasma de células intactas, não refratárias, com características de cor e 

aparência semelhantes a cromatina do núcleo principal. O núcleo em bolha foi classificado 

quando observou-se pequena evaginação do envelope nuclear, que parecia conter eucromatina 

ou as vezes heterocromatina escura. O tamanho das bolhas é semelhante aos tamanhos dos 

micronúcleos. Núcleos foram considerados lobados se os mesmos apresentaram evaginações 

largas e núcleos com dupla evaginação foram classificados como bilobados.  Os núcleos 

entalhados foram qualificados como tal por possuírem uma fenda bem defina e de largura 

uniforme, estendendo até uma profundidade significativa do núcleo (figura 14).  

 

Foram avaliados 2.000 eritrócitos para cada espécime coletado. A frequência de MN e 

das ANE, foram expressas por 1.000 células (%), assim como em valores absolutos. 
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Figura 14 - Imagens de anormalidades nucleares eritrocitárias: a) núcleo normal; b) núcleo em bolha; 
c-f) núcleo entalhado; g) núcleo lobado; h) núcleo bilobado.  
Fonte: Adaptação da imagem de MARION; SEKINE; OLIVEIRA, 2012. 

 

4.2.5 Avaliação das alterações histopatológicas 

Esta avaliação foi realizada em parceria com laboratório de Anatomia Patológica 

Veterinária da UFF.  

Para a análise das alterações histopatológicas nos fígados dos bagres, foi realizada a 

retirada de fragmento de tecido hepático de cada espécime recém sacrificado. Foi realizada a 

fixação do material, por meio de sua imersão em formol a 10% tamponado. Após 48h em 

formol iniciou-se a preparação do material coletado. As amostras foram observadas quanto a 

possível presença de anomalias macroscópicas. Então iniciou-se o processo de clivagem do 

tecido, que é seu corte em fatias bem finas e seu acondicionamento em cassetes. A próxima 

etapa realizada foi a desidratação, que tem como objetivo a retirada de água dos tecidos e 

consequente conservação do material. Este processo consiste na imersão dos cassetes, com os 

fragmentos hepáticos, em solução alcoólica de concentrações crescentes (70%, 80%, 95%) até 

a total remoção da água do tecido por banho em álcool absoluto. Cada banho tem a duração 

de 30 minutos. Após esta etapa, realizou-se a diafanização, que consiste na imersão dos 

cassetes em 2 banhos consecutivos, de 30 minutos, em xilol. Este procedimento visa a retirada 

do álcool dos tecidos e sua substituição por solventes específicos para parafina. Foi realizada 

então a inclusão, que consiste em mergulhar os cassetes em dois banhos consecutivos de 
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parafina fundida a 60° C. Os cassetes foram então deixados à temperatura ambiente para que 

a parafina endurecesse. Os blocos de parafina foram levados para o corte em equipamentos 

chamados de micrótomos. Estes cortes foram então aderidos às laminas para microscopia.  Os 

próximos passos realizados foram as colorações das lâminas com hematoxilina-eosina e 

fixação da lamínula.  

Após as etapas descritas as lâminas estavam prontas para leitura em microscópio 

ótico. Foi feita uma primeira observação das lâminas para análise da qualidade das mesmas. 

Após esta etapa passou-se a leitura de cada uma das 81 lâminas preparadas. As alterações 

histológicas avaliadas foram as seguintes: 

 

1. Neoplasias: ademoma hepatocelular, carcinoma hepatocelular, adenoma de duto biliar 

e carcinoma de duto biliar; 

2. Alteração celular focal; 

3. Hepatose megalocítica; 

4. Vacuolização hidrópica; 

5. Melanomacrófagos livres; 

6. Centros de melanomacrófagos. 

 

A escolha da análise das referidas lesões foi baseada em estudos científicos pretéritos que 

mostraram boa correlação destas idiopatias com a exposição a HPA (AU, 2004; BRAND et 

al., 2001; MYERS et al., 1994, 1998). 

 

4.2.6 Análise de adutos de BPDE-DNA  

 

 A primeira etapa para análise de adutos de HPA-DNA é a extração dos DNAs dos 

fígados. Tais extrações foram feitas em parceria com o laboratório de Oncologia Molecular da 

UFF. 

  

 Para a purificação do DNA, foram pesados de 100-250 g de tecido hepático. Os 

tecidos foram acondicionados em cadinhos. A seguir foi adicionado nitrogênio líquido e feita 

maceração com pistilo até que os fígados se tornassem pulverizados.  Foi acrescentado aos 

tecidos, tampão Tris (10 mM, Tris pH 7.9 com 1 mM EDTA e 0.4 M NaCl) para que se 
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obtivesse um homogeneizado a 10%. Adicionou-se SDS a 10% e realizou-se a incubação das 

amostras com RNAse (10 mg/mg) e alpha amilase (1 mg/ml) a 37 ºC por 2 horas. Seguiu-se a 

adição de proteinase K (10 mg/ml) e nova incubação a 37 ºC por 2 horas. As proteínas forma 

removidas por extrações sequenciais com solventes orgânicos. Primeiramente, igual volume 

de fenol foi acrescentado a amostra e agitado por 20 minutos. A camada superior aquosa foi 

então removida e transportada para tubo limpo. Adicionou-se igual volume de 

fenol:clorofórmio:álcool isoamílico (25:24:1) e agitou-se novamente. Foi feita nova retirada 

da camada superior aquosa e finalmente a ultima adição, de igual volume de clorofórmio. A 

camada superior foi removida e à esta foram acrescidos de 2-3 volumes de etanol gelado. Foi 

realizada a incubação das amostras a -20 °C por 24h. Realizou-se centrifugação a 10.000 rpm 

por 30 minutos a fim de precipitar o DNA. As amostras foram então ressuspendidas em 30 µL 

de Tampão TE (10 mM Tris/1nM EDTA, pH7.4) (DUNN; BLACK; MACCUBBIN, 1987; 

USEPA, 2000). O DNA foi diluído 10 vezes em tampão TE para avaliação em 

espectrofotômetro a 260, 280 e 320 nm usando o NanoVue™ Plus Spectrophotometer (GE 

Healthcare). As amostras foram armazenadas a -20 °C até o envio em gelo seco para o 

Laboratório Environmental Health Sciences na Universidade de Columbia em Nova Iorque.  

 

 A análise dos adutos de BPDE-DNA foi feita em parceria com o Laboratório 

Environmental Health Sciences, da Universidade da Columbia em Nova Iorque, seguindo a 

metodologia descrita por Santella et al. (1988) com algumas modificações. A avaliação foi 

realizada pelo método de Ensaio de Imunoabsorção Ligado à Enzima (ELISA) competitivo.  

 A primeira etapa consistiu na preparação das placas de ELISA, por meio de sua 

lavagem com PBS e posterior revestimento com 50 pg de BPDE-DNA em cada poço, 

incubação a 37° C por 24h e lavagem da placa com tampão de lavagem (PBS 0,15 M pH 7,4 

contendo 0,05% de Tween ® 20). 

 Na segunda etapa foi aplicada solução bloqueadora a cada um dos poços evitando 

ligações inespecíficas à placa. Incubou-se a 37 °C por 90 minutos e então foi adicionado uma 

curva padrão (20 fmol/10 fmol/5 fmol/2,5 fmol/1,25 fmol/0,625 fmol/ em 50 µL), branco 

(PBS), amostras, todos misturados ao anticorpo I. Este anticorpo é especifico para BPDE-

DNA. Foi feita a incubação a 37 °C por 90 minutos e lavagem com tampão de lavagem. Foi 

então adicionado o anticorpo II (específico para o anticorpo I) ligado a enzima fosfatase 

avidina-alcalina, seguido de nova incubação a 37 °C por 90 minutos e lavagem. Adicionou-se 
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o substrato quimioluminescente da enzima (CPD-star ) e incubou-se a temperatura ambiente 

por 30 minutos.  

 

 A leitura das amostras foi feita em leitor de microplacas Wallac 1420. As amostras 

foram testadas em triplicata e os valores médios de absorção foram utilizados para determinar 

o percentual de inibição. A quantificação dos adutos de DNA das amostras é obtida pela 

comparação com a medida da inibição do anticorpo ligado aos poços da microplaca, usando 

uma quantidade conhecida de padrão, na curva padrão.  

 

A Tabela 5 abaixo resume os biomarcadores usados para avaliar a contaminação de 

bagres e a matriz biológica utilizada para análise. 

 

Tabela 5 - Biomarcadores utilizados e matriz biológica utilizada na análise 
Biomarcadores Matriz biológica 

Fator de condição peso e comprimento 

Metabólitos de HPA bile 

Micronúcleo e anormalidades nucleares eritrocitárias sangue periférico 

Alterações histopatológicas fígado 

Aduto de BPDE-DNA fígado 

 

 

4.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os resultados foram trabalhados no software SPSS versão 21.0. Foram calculados 

médias e desvios e erros padrão das médias para os dados obtidos.  Realizaram-se também 

análises como avaliação de correlação entre variáveis.  A comparação entre os biomarcadores 

das áreas estudadas foi feita utilizando testes paramétricos e não paramétricos, dependendo da 

avaliação da normalidade das variáveis. Diferenças entre as variáveis estudadas foram 

consideradas estatisticamente significativas para um p-valor ≤ 0,05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Serão apresentados os resultados biológicos e biométricos dos bagres capturados na 

baía de Guanabara, baía de Sepetiba e baía de Ilha Grande, bem como os valores obtidos para 

os biomarcadores estudados, a saber, fator de condição, metabólitos de HPA, atividade de 

EROD, micronúcleos e anormalidades nucleares eritrocitárias, alterações histopatológicas e 

adutos de HPA-DNA. As áreas estudadas foram avaliadas quanto a suas diferenças de 

contaminação por HPA dada pelas distintas respostas dos biomarcadores estudados nos 

bagres coletados.  

 

5.1 PARÂMETROS BIOMÉTRICOS E BIOLÓGICOS DOS PEIXES 

 

A biometria dos peixes mostrou que, em relação às médias dos pesos e comprimentos 

obtidos, os exemplares coletados na baía de Guanabara são maiores e mais pesados do que os 

coletados nas outras duas baías. Entretanto essas diferenças não foram estatisticamente 

significativas. 

 

Tabela 6 - Média dos pesos e comprimentos e seus erros-padrão e dos valores 
mínimos e máximos encontrados na análise de bagres coletados na baía de 

Guanabara, baía de Sepetiba e baía de Ilha Grande 

Espécie Local 
Peso (g)   Comprimento (cm) 

Média + EP Mínimo Máximo   Média + EP Mínimo Máximo 

bagres     
(n = 130) 

BG 89,5 ± 6,6  17,5 311,6 
  

 21,4 ± 0,5  12,7 32,5 
(n = 70)  

        BS 73,2 ± 11,8  19,1 228,4 
 

19,3 ± 0,8  13,5 19,5 
(n = 30)  

 
BIG 

72,21 ± 10,7  29,7 293,5 
 

19,1 ± 0,5  15,5 26,5 
(n = 30)  

        EP = Erro padrão da média; (p-valor ≤ 0,05, ANOVA) 

 

 Em relação ao sexo dos espécimes coletados a tabela 7 apresenta o número de machos, 

fêmeas e imaturos (espécimes que não puderam ter o sexo determinado macroscopicamente) 

dos bagres coletados na BG, BS e BIG. O número de machos, fêmeas e imaturos coletados 

tanto na BG quanto na BS e BIG foi bastante equilibrado, com a predominância de espécimes 

imaturas nas três baías. Para este parâmetro não houve diferenças estatisticamente 

significativa entre as áreas estudadas (ANOVA, p-valor ≤ 0,05). 
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        Tabela 7 - Número de bagres analisados por sexo e local de coleta 

Espécie Local Sexo n  % 
  macho 14  20 
 BG fêmea 11  16 
  imaturo 45  64 

Bagres 

 Total 70        100 
 macho 5  17 

BS fêmea 4 13 
 imaturo 21  70 
 Total 30        100 

  macho 5  17 
 BIG fêmea 8  26 
  imaturo 17  57 
  Total 30 100 

       n = número de amostras analisadas. 
 

 

Parâmetros como sexo e tamanho dos peixes devem ser sempre observados na 

avaliação de suas possíveis influências na determinação dos biomarcadores em peixes. 

Embora seja preconizada a avaliação destes parâmetros, alguns autores em seus estudos não 

observam essa influência (DABROWSKA et al., 2014; FUENTES-RIOS et al., 2005; 

RICHARDSON et al., 2001; YANG; BAUMANN, 2006).  

 

Como exemplo, Dabrowska et al. (2014), em estudo desenvolvido com linguados em 

três ambientes do sul do Mar Báltico, não observaram correlação de nenhum fator biológico 

ou biométrico nem com o  metabólito de HPA estudado, nem com a atividade de EROD e um 

biomarcador de avalição de dano ao DNA (DABROWSKA et al., 2014). Da mesma forma, 

Richardson et al. (2001) não encontraram correlação entre a atividade de EROD, metabólitos 

biliares de HPA e peso, comprimento e índice gonado-somático de peixes coletados em sete 

pontos do estuário do rio Forth na Escócia (RICHARDSON et al., 2001). 

 

No presente estudo, como não houve diferenças estatisticamente significativas entres 

os tamanho, pesos e sexo dos peixes entre essas áreas, tratou-se os grupos de forma 

homogênea, sem estratificações por faixa de peso/tamanho ou divisão por sexo.   
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5.2 BIOMARCADORES UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA 

CONTAMINAÇÃO POR HPA 

 

5.2.1 Análise dos metabólitos de HPA em biles 

 

Foram determinados os metabólitos de naftaleno, pireno, benzo(a)pireno além do 1–

hidroxipireno, em biles de bagres, através dos métodos de FF e SFS.  

 

Abaixo estão representados alguns espectros exemplificativos da fluorescência das 

biles medida em condições apropriadas para detecção dos metabólitos de HPA em estudo. 

Cada linha colorida representa o espectro de fluorescência da bile de um bagre. Como pode-se 

notar, esses espetros condizem com as condições analíticas descritas para o ensaio e utilizadas 

em outros estudos (BEYER et al., 2010).   

 

 

 

 

Figura 15 - Espectros de fluorescência de biles de alguns bagres capturados nas baías de Guanabara, 
Sepetiba e Ilha Grande analisadas por Fluorescência Fixa para metabólitos de benzo(a)pireno (λexc/λem 
de 380/430 nm). D – Biles analisadas por Fluorescência Sincronizada para o 1-hidroxipireno (∆λ= 37 
nm, λem 350 nm). Linhas vermelhas representam os espectros de florescência de bagre da baía de 
Guanabara; linhas lilás representam os espectros de florescência de bagre da baía de Sepetiba; linhas 
verdes e linhas azuis representam os espectros de florescência de bagre da baía de Ilha Grande. 
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Os valores médios das concentrações dos metabólitos de HPA determinados nas biles 

de bagres da baía de Guanabara, baía de Sepetiba e baía de Ilha Grande são apresentados na 

Tabela 8. Os resultados mostram que, para todos os metabólitos, a baía de Guanabara 

apresentou as maiores médias de concentração, seguida da BS e BIG. Podemos notar um 

gradiente de concentração nessas 3 áreas, tendo a BG, para alguns metabólitos de HPA, 

concentrações quase três vezes superiores às encontradas na BIG enquanto a BS apresentou o 

dobro das concentrações observadas na BIG.  

 

Avaliando estatisticamente os dados, pelo teste de Análise de Variância (ANOVA) 

com intervalo de confiança de 95%, seguido pelo teste de Scheffe ou Tamhane os resultados 

mostraram diferenças estatisticamente significativas entre BIG e BG (Figura 16) e BIG e BS 

(Figura 17) em relação as médias das concentrações de todos os tipos de metabólitos de HPA 

estudados. Em relação as médias das concentrações de HPA da BG e de BS foi observada 

diferença estatisticamente significativa apenas para os metabolitos do pireno (Figura 18).   
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Tabela 8 - Médias com seus erro-padrão (EP) e valores máximo e mínimo da concentração dos metabólitos de HPA de bagres da 
baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande 

Espécie Local 

Metabólitos do naftaleno          
(µg/mL)   

Metabólitos de pireno           
(µg/mL) 

 

Metabólitos do 
benzo(a)pireno                 

(µg/mL)  

1 - hidroxipireno               
(µg/mL) 

Média + EP Mínimo Máximo   Média + 
EP 

Mínimo Máximo   Média + 
EP 

Mínimo Máximo   Média + EP Mínimo Máximo 

bagre  
BG 172,7± 8,8 5,6 650  127,8 ± 8,8 0,8 304,7  1,7 ± 0,1 0,1 5,5  1,3 ± 0,1 0,03 2,9 

BS 168,8 ± 10,5 54,7 488,7   85,5 ± 9,8 23,4 175,8   1,5 ± 0,2 0,3 4,2   0,9 ± 0,1 0,2 1,9 

 BIG 82,1 ± 8,5 58,1 260,1  48,8 ± 3,2 3,3 76,7  0,6 ± 0,1 0,02 2,3  0,5 ± 0,03 0,04 0,7 
EP = erro padrão da média. 
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Figura 16 - Log das médias das concentrações dos metabólitos de naftaleno, pireno, 1-hidroxipireno e 
benzo(a)pireno analisados em biles de bagres capturados nas baías de Guanabara e Ilha Grande. 
* representa diferenças estatisticamente significativas (ANOVA; p valor ≤ 0,05). 
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Figura 17 - Log das médias das concentrações dos metabólitos de naftaleno, pireno, 1-hidroxipireno e 
benzo(a)pireno analisados em biles de bagres capturados nas baías de Sepetiba e Ilha Grande. 
* representa diferenças estatisticamente significativas (ANOVA; p valor ≤ 0,05). 

 

 

 

Figura 18 - Log da média da concentração dos metabólitos de pireno analisados em biles de bagres 
capturados nas baías de Guanabara e Ilha Grande. 
* representa diferenças estatisticamente significativas (ANOVA; p valor ≤ 0,05). 

 

Outros trabalhos corroboram os resultados encontrados neste estudo, nos quais a baía 

de Guanabara é apontada como sendo a área com maior contaminação por HPA, seguida da 

baía de Sepetiba e baía de Ilha Grande. O trabalho de Pinheiro em 2013 avaliou a 

concentração de HPA totais em portos do litoral da região sudeste. Podemos observar que a 
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concentração média de HPA totais em sedimento do porto do Rio, localizado na baía de 

Guanabara, é superior a encontrada tanto no porto de Itaguaí, em Sepetiba, quanto no porto de 

Angra, próximo a Ilha Grande. A Figura 19 mostra o gráfico das concentrações de HPA totais 

encontradas no referido estudo   (PINHEIRO, 2013). 

 

 
Figura 19 - Concentrações de HPA totais em sedimentos de portos do sudeste brasileiro. 
Fonte:  PINHEIRO, 2013. 

 

 Outros estudos também elucidam esse gradiente de contaminação por HPA nas baías 

estudadas, sendo a Baía de Guanabara a área com maior contaminação, seguida pela baía de 

Sepetiba e baía de Ilha Grande. A tabela 9 mostra a compilação de três trabalhos científicos 

que analisaram HPA totais em sedimentos das baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande.  

 

Tabela 9 - Concentração de HPA totais em sedimento das baías de Guanabara, 
Sepetiba e Ilha Grande 

 Concentração de HPA totais em sedimento Referência   

baía de Guanabara 2-20 mg/g (LIMA, 2009) 

baía de Sepetiba 4-47 μg/g (THOMAZELLI, 2005) 

baía de Ilha Grande 0,36-18 ng/g (TANIGUCHI, 2001) 

 

 Muito embora os dados de contaminação por HPA da baía de Guanabara aponte para o 

fato deste ambiente ser muito poluído, é necessário que seja avaliada a biodisponibilidade 
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destes poluentes para a biota aquática, uma vez que dependendo das características do meio, e 

das propriedades físico-químicas dos contaminantes, estes podem se encontrar indisponíveis 

nos sedimentos dos corpos d`água. Desta forma, a análise dos metabólitos biliares dos HPA 

possibilita comparar diferentes locais quanto a suas concentrações biodisponíveis  (VAN 

DER OOST et al., 1996). Além disso, os métodos utilizados nesse estudo para a avaliação dos 

metabólitos biliares são amplamente empregados em estudos de avaliação ambiental e 

mostram excelentes correlações de dose-resposta, não sendo detectado nenhum metabólito 

quando não há exposição, ou seja, em situações de exposição zero (ARIESE et al., 1993; 

VUORINEN et al., 2006). O que pudemos observar foi que as concentrações de HPA biliares 

encontradas no presente estudo refletem as diferenças de contaminação observadas em 

estudos que avaliam a concentração de HPA totais em sedimentos.  

 

O uso de metabólitos de HPA para avaliação da exposição de peixes a esta classe de 

substâncias vem sendo empregado de forma crescente em avaliações ambientais. Yang e 

Baumman (2006), avaliaram os metabólitos de HPA, por FF, em uma espécie de peixe 

bentônica - Ameiurus nebulosus, oriunda de uma região controle, além de outras oito áreas 

com forte impacto industrial. As concentrações de metabólitos de HPA foram maiores nas 

áreas mais poluídas e além disso, foi encontrada associação positiva destas concentrações 

com as de HPA encontrados nos sedimentos das regiões estudadas, dando suporte ao uso 

deste biomarcador na avalição da exposição a HPA (YANG; BAUMANN, 2006). Da mesma 

forma, o método de SFS também se mostra bastante adequado e eficiente em monitoramentos 

ambientais. Schipper (2009) avaliou a influência de fatores ambientais em monitoramentos 

que utilizam biomarcadores. Este estudo foi conduzido na Holanda e utilizou linguados como 

espécie bioindicadora. Após a avaliação de uma série de biomarcadores, incluindo a análise 

do 1-hidroxipireno determinado por SFS, o autor conclui que como indicador da exposição a 

HPA, este biomarcador é o mais discriminativo e devia estar incluído em monitoramentos e 

avaliações de contaminações químicas em ambientes estuarinos (SCHIPPER et al., 2009).  

 

Ainda que a existência de metabólitos de HPA biliares não represente danos aos 

organismos vivos, sua presença é indicador de alerta de possíveis alterações fisiológicas que a 

biota aquática pode vir a sofrer. Durante o processo de metabolização, como mencionado 

anteriormente, podem ser formados intermediários reativos com potencial de produzir efeitos 

tóxicos, carcinogênicos e/ou mutagênicos (FRENCH et al., 1996; RUDDOCK et al., 2003). 

Desta forma, a metabolização dos HPA, embora seja etapa fundamental para eliminação 
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desses compostos dos organismos vivos, gera diferentes metabólitos de acordo com a 

estrutura química do HPA. Uma vez que estes metabólitos têm distintas toxicidades, 

preconiza-se a avaliação de mais de um tipo de metabólito de HPA. Desta forma, a análise de 

distintos metabólitos pode trazer respostas sobre seu potencial tóxico, assim como sobre a 

origem deste poluente. 

 

Quando comparamos as áreas de estudos, pudemos notar o grande aporte de HPA na 

BG e BS, tanto de origem petrogênica, evidenciado pelas concentrações de metabólitos do 

naftaleno, como de origem pirogênica, visto pelos metabólitos do pireno e benzo(a)pireno, 

além do 1-hidroxipireno (tabela 8). Os resultados obtidos neste estudo mostram que a BG e 

BS vem sofrendo o impacto de uma série de atividades industriais tanto petrogênicas como 

pirogênicas. Foi possível observar a diferença de concentração de metabólitos de BaP quando 

comparamos BIG com BS e BG, resultado que deve ser destacado dado o potencial 

mutagênico e/ou carcinogênico do BaP. Além disso, cabe ressaltar, que embora a toxicidade 

dos metabólitos do naftaleno seja menor quando comparada aos HPA com mais de 4 anéis, 

como o BaP, a exposição crônica e elevada pode causar injúrias graves nos peixes destes 

locais (AAS et al., 2000, 2001; AAS; BEYER; GOKS, 2000; JOHNSON-RESTREPO et al., 

2008; RUDDOCK et al., 2003).  

 

Neste sentido, em estudo desenvolvido em 2003 em vários pontos de cinco estuários 

impactados por indústrias do Reino Unido, Ruddock e colaboradores, avaliaram Anguilla 

anguilla quanto a presença de seis metabólitos de HPA. Os resultados mostram que o 1-

hidroxipireno foi o metabólito mais comumente detectado nas diferentes regiões estudadas. 

Os autores enfatizam que a presença deste metabólito de HPA aponta para contaminação 

oriunda de processos industriais. Outro metabólito encontrado nas biles de enguias, o 1-

Hidroxifenantreno, pode ser originário de fenantrenos liberados na atmosfera durante os 

processos de combustão de combustíveis fósseis, particularmente carvão, óleo e produtos de 

refinaria. Estes compostos podem ficar suspensos em partículas atmosféricas por longos 

períodos e sua deposição é uma importante fonte de contaminação aquática por HPA. Estes 

pesquisadores também encontraram BaP nas biles dos peixes avaliados, possivelmente 

oriundos de refinarias de óleos próximas aos locais estudados. Os autores concluíram que, 

embora o 1-hidroxipireno tenha sido o metabólito de HPA mais comumente encontrado nas 

biles de enguias dos diferentes estuários, houve diferenças significativas entre os locais, no 

tocante as concentrações avaliadas, e entre os metabólitos encontrados. Desta forma, fica 
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clara a importância da análise de mais de um metabólito de HPA, como foi realizado em 

nosso estudo (RUDDOCK et al., 2003).  

 

No que diz respeito ao uso dos metabólitos de HPA para avaliação da exposição dos 

organismos aquáticos, este biomarcador mostrou-se bastante eficiente, pois possibilitou 

distinguir entre o nível de exposição dos peixes da BG, BS e BIG. Além disso este 

biomarcador trouxe informações sobre as condições dos ambientes marinhos para os peixes, 

dada a diferença entre os tipos de metabólitos observados, servindo de alerta precoce aos 

primeiros sinais de possíveis injúrias que possam comprometer mais severamente os 

ecossistemas. Notamos ainda, que no tocante a contaminação por HPA, a baía de Guanabara e 

a baía de Sepetiba merecem especial atenção já que os bagres dessas regiões mostraram as 

maiores concentrações de HPA biliares.  

 

• Normalização dos resultados obtidos nas análises de metabólitos de HPA através 
das proteínas e biliverdina biliares  

 

 Foi observada a influência da normalização das concentrações dos metabólitos de 

HPA pelas proteínas totais e biliverdinas biliares. Como mencionado anteriormente, as 

médias das concentrações de todos os metabólitos de HPA estudados foi maior na BG do que 

na BS e BIG. Objetivando diminuir a variação dos dados resultante de alterações puramente 

fisiológicas e/ou morfológicas e minimizar a influência da alimentação sob a concentração 

dos metabólitos de HPA, dividiu-se as concentrações de HPA pelas proteínas biliares e pela 

biliverdina. Entretanto, após a normalização destes dados pela concentração de proteína total, 

as médias das concentrações dos metabólitos não mantiveram um padrão coerente com os 

resultados obtidos para os metabólitos dos HPA. Dependendo do metabólito de HPA estudado 

encontrou-se maiores médias das concentrações na BS ou até mesmo na BIG. Os metabólitos 

de naftaleno e pireno tiveram os maiores valores de média de concentração, após a 

normalização pela proteína, na BIG, seguidos da BS e BG, padrão inverso ao encontrado pré 

normalização dos dados. Já o 1-hidroxipireno e o BaP, pós normalização pelas proteínas 

biliares, apresentaram médias de concentração superiores na BS, valores intermediários na 

BIG e as menores concentrações na BG.   

 Para avaliar este efeito foi realizada nova normalização, agora tendo a biliverdina 

como agente normalizador. A normalização feita pela biliverdina mostrou-se consonante com 
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os resultados pré-normalização. Para todos os metabólitos de HPA avaliados as médias das 

concentrações seguiram o seguinte padrão: BG>BS>BIG.  

 

 Foram observadas também as correlações das proteínas e biliverdinas com cada um 

dos metabólitos de HPA.  Nota-se que somente para os peixes da BG foram encontradas 

correlações entre os metabólitos de HPA e as proteínas e biliverdina. A Tabela 10 mostra que 

há correlação de três dos quatro metabólitos de HPA (pireno, benzo(a)pireno e 1-

hidroxipireno) com a biliverdina, além de correlação dos metabólitos de naftaleno e proteína.  

  

 

Tabela 10 - Valores de correlação de Sperman (rs) e significâncias estatísticas dos 
metabólitos de HPA e proteínas e biliverdina da baía de Guanabara 

Espécie/Local    Proteína Biliverdina  

  rs p-valor  rs p-valor 

bagres/BG 
(n=60)  

Metabólitos do naftaleno  
 

0,53   0,00  -0,18   0,10 

Metabólitos de pireno 
 

-0,25   0,06  0,38   0,00 

Metabólitos do benzo(a)pireno  
  

0,03   0,83  0,43   0,00 

1 - hidroxipireno -0,17   0,18  0,38   0,00 
        

 
Entretanto, quando se calcula o coeficiente de variação antes e após a normalização, 

tanto pela proteína quanto pela biliverdina, nota-se que os valores têm um enorme aumento de 

variação nas três áreas estudadas, para todos os metabólitos de HPA, conforme mostrado na 

Tabela 11.  
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Tabela 11 - Coeficiente de normalização dos metabólitos de HPA antes e após a normalização pela proteína e biliverdina 

Local 

CV (%) antes da normalização   CV (%) após normalização pela proteína    CV (%) após normalização pela biliverdina 

Metabólitos 
de 

naftaleno 

Metabólitos 
de pireno 

Metabólitos de 
benzo(a)pireno 

1-
hidroxipireno  

Metabólitos 
de 

naftaleno 

Metabólitos 
de pireno 

Metabólitos de 
benzo(a)pireno 

1-
hidroxipireno  

Metabólitos 
de 

naftaleno 

Metabólitos 
de pireno 

Metabólitos de 
benzo(a)pireno 1-hidroxipireno 

BG 67 55 63 55 112 140 134 143 257 278 254 266 
BS 28 51 54 47 56 65 66 52 70 66 106 63 

BIG 58 35 69 33 91 75 82 81 112 73 119 117 
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Neste estudo, a normalização, tanto pela proteína quanto pela biliverdina, não se 

mostrou totalmente satisfatória. A normalização do status alimentar deve ser empregada para 

que os valores dos metabólitos de HPA observados tornem-se mais próximos do real. Como 

dito anteriormente, os HPA após serem metabolizados ficam armazenados na vesícula biliar, 

até serem expelidos. Quando o animal se alimenta, essa vesícula se esvazia e torna a se encher 

de água. Este processo, pode diluir ou concentrar o metabólito de HPA e desta forma, indica-

se a análise de outros parâmetros biliares para corrigir esse possível viés. Entretanto, muitas 

vezes não observamos a correlação das concentrações dos metabólitos de HPA e dos valores 

de proteínas e/ou biliverdina. Se não se observa essa correlação, o uso da normalização torna-

se questionável, uma vez que não há relação satisfatória entre as variáveis (BARBOSA, 

2005).  Como houve um largo efeito da normalização dos dados pela proteína, dificultando o 

entendimento dos mesmos, assim como não houve correlação de proteínas/biliverdinas e 

metabólitos de HPA para todas as áreas estudadas e houve um grande aumento do coeficiente 

de variação dos dados após sua normalização, optou-se por usar os dados não normalizados.  

 

Vuorinen et al. (2006), publicaram os resultados do trabalho feito dentro do escopo do 

projeto intitulado “Efeitos biológicos da poluição ambiental em ambientes marinhos 

costeiros”. Neste estudo, foram avaliados metabólitos de HPA em biles de três espécies de 

peixes oriundas de quatro áreas do mar Báltico. Foi realizada a normalização do status 

alimentar, da mesma forma como feita no presente estudo, por meio de proteínas e 

biliverdinas.  Os autores ressaltam que, tanto para normalização feita pelas proteínas quanto 

pela biliverdina, houve um aumento da variação dos dados de 175% em um terço dos casos 

avaliados. Aas et al. (2000) também encontraram variação pós normalização e apresentam 

seus dados de forma não normalizada (AAS; BEYER; GOKS, 2000; VUORINEN et al., 

2006). 

 

Desta mesma forma, muitos autores optam por utilizar os dados não normalizados, 

pois em alguns casos são observados aumento da variação dos dados, ainda que seja 

recomendada a análise de proteína e biliverdina para avaliação dos status alimentar (ARIESE 

et al., 1997; AAS; BEYER; GOKS, 2000; RICHARDSON et al., 2004; RUDDOCK et al., 

2003; VUORINEN et al., 2006).  
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5.2.2 Fator de Condição (K) 

 
Neste trabalho foi utilizado o Fator de Condição (K) como biomarcador geral do 

estado de saúde dos peixes. Os resultados encontrados mostraram que o Fator de Condição na 

baía de Guanabara é, em média, menor do que o observado nas outras áreas estudas.  

Diferença estatisticamente significativa foi observada quando se comparou BG e BIG           

(p ≤ 0,05), evidenciando uma pior qualidade de saúde dos peixes capturados na BG, ambiente 

com condições altamente eutróficas, altas taxas de sedimentação, concentrações elevadas de 

hidrocarbonetos em sedimentos e aportes significativos de esgotos oriundos dos municípios 

de Niterói e São Gonçalo na parte leste da baía, local onde foram realizadas as coletas de 

bagres no presente trabalho (CARREIRA; WAGENER; READMAN, 2004; CARREIRA et 

al., 2001). Os peixes da BS mostraram-se com estado intermediário de saúde geral em 

comparação às outras duas áreas avaliadas (Figura 20). 

 

 
Figura 20 - Média do fator de condição com seu erro padrão (barras de erro sobre as colunas), para 
bagres capturados nas regiões estudadas. 
* representa diferenças estatisticamente significativas (ANOVA; p valor ≤ 0,01). 

 

 

 Outro resultado observado foi a correlação do Fator de Condição com os metabólitos 

de HPA determinados nas biles dos peixes, conforme demostrado na Tabela 12. Para todos os 

metabólitos em estudo e o fator de condição, foi encontrada correlação negativa e 

estatisticamente significativa, destacando que, neste estudo, quanto maior a concentração do 

metabólito de HPA analisada, menor o fator de condição encontrado.  
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Tabela 12 - Valores de correlação de Sperman (rs) e significâncias estatísticas dos 
metabólitos de HPA e o Fator de Condição 

  Fator de Condição  

  rs p-valor  
Metabólitos do naftaleno (n = 114) 
 

-0,39   0,00  

Metabólitos de pireno (n = 111) 
 

-0,47   0,00  

Metabólitos do benzo(a)pireno (n = 112) 
  

-0,45   0,00  

1 – hidroxipireno ( n = 114) 
 

-0,47   0,00  

    
 

O Fator de Condição vem sendo determinado em muitos estudos para avaliar os 

efeitos dos poluentes na saúde dos peixes. Este índice evidencia mudanças nos peixes 

decorrentes de condições ambientais inapropriadas para a sobrevivência destes organismos, 

tais como estresse fisiológico ocasionado por poluição e degradação (SOUZA, 2012).  

 

Assim, como no presente estudo, outros trabalhos utilizaram o Fator de Condição na 

análise de ecossistemas com graus distintos de poluição por HPA e, encontraram valores 

menores desse índice em áreas mais degradadas e com maiores médias de contaminação por 

HPA, ou ainda encontraram boa correlação do Fator de Condição e concentrações de HPA 

nos peixes avaliados (AAS et al., 2001; FREIRE, 2008; PAYNE et al., 1988; VAN DER 

OOST; BEYER; VERMEULEN, 2003; VIVES et al., 2004).  

 

Como exemplo, podemos citar o trabalho de Aas et al. (2001), que avaliaram duas 

espécies de peixes oriundas de seis áreas do sul da Noruega, cinco das quais sabidamente 

contaminadas por HPA. Neste estudo, foi determinada uma série de biomarcadores, dentre os 

quais o Fator de Condição, que teve, para uma das espécie em estudo, valores menores em 

quatro das cinco áreas estudadas, em relação a região controle    (p < 0,05) (AAS et al., 2001). 

Vives et al. (2004) analisaram trutas de sete lagos da Europa e um da Groelândia e 

observaram que a concentração de HPA nos fígados destes peixes é inversamente 

proporcional ao Fator de Condição, demostrando a possível influência desta classe de 

compostos da saúde dos peixes avaliados (VIVES et al., 2004). 
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Esses resultados apontam para o fato de que mesmo não sendo o Fator de Condição 

específico para avaliação de alterações causadas por contaminantes químicos, como os HPA, 

vários trabalhos científicos, dentre os quais o presente estudo, tem relatado como este índice é 

uma ferramenta útil e agregadora de informação em monitoramentos ambientais.  

 

5.2.3 Determinação da atividade de EROD 

 
 A medida da atividade de etoxiresorufina-O-desetilase (EROD) em peixes tem sido 

amplamente utilizada como biomarcador da exposição a uma série de substâncias químicas 

dentre as quais os HPA. Entretanto a atividade da EROD pode sofrer influência de uma 

variedade de fatores. Além de sua indução causada por xenobióticos, EROD pode ter sua 

atividade alterada por fatores abióticos e bióticos e a avalição destas possíveis variáveis é 

fundamental para a correta interpretação deste biomarcador. 

 

• Análise da relação entre as atividades de EROD e parâmetros biológicos e 
biométricos 

 

 Dentre estes fatores de confundimento, podemos destacar o tamanho e peso dos 

peixes, além do status reprodutivo (WHYTE et al., 2000). Entretanto, como descrito no item 

5.1, não houve diferença significativa entre os tamanhos e os pesos dos peixes capturados nas 

áreas estudadas. Adicionalmente, observou-se que a grande maioria dos peixes capturados 

eram imaturos, o que minimiza a influência destes fatores na atividade de EROD. Mesmo 

assim, devido à elevada sensibilidade a influências não relacionadas à contaminação química, 

optou-se por avaliar a correlação entre a atividade da EROD e o peso e o comprimento dos 

peixes capturados e a influência do sexo nestas atividades.  

 

 Observou-se que tanto para BG, quanto para BS e BIG não foram encontradas 

correlações estatisticamente significativas entre a atividade de EROD e peso e/ou 

comprimento dos bagres. Estes resultados são mostrados na Tabela 13. 

 

 Da mesma forma, não se obteve diferença estatisticamente significativa entre os sexos 

masculino, feminino e imaturo e a atividade de EROD (p = 0,99), quando realizado o teste 

ANOVA. 
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Tabela 13 - Valores de correlação de Spearman (rs) e significâncias estatísticas 
dos comprimentos e pesos de bagres e a atividade de EROD 

Espécie    Comprimento (cm)  Peso (g) 
    rs p-valor  rs p-valor 

bagres 
(n=126) 

 
EROD 

 
0,15 0,09  

0,16 0,07 
   

 
 Desta forma, a influência destes fatores foi desconsiderada nas demais avaliações.  

 

5.2.3.1 Atividade de EROD nas baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande 

 

Analisando as médias das atividades de EROD, observou-se que estes valores crescem 

da baía de Ilha Grande, para baía de Sepetiba e baía de Guanabara (BIG<BS<BG). Estes 

resultados são mostrados na Tabela 14. 

 

 

Tabela 14 - Média das atividades de EROD e erro padrão de bagres coletados nas 
baía de Guanabara, baía de Sepetiba e baía de Ilha Grande 

Espécie Local 
Atividade EROD (pmol/min/mg ptn)   

Média + EP 

bagre (total n= 126) 
BG (n = 70) 99,1 ± 11,3  

  
BS (n = 26) 71,8 ± 30,1  

 BIG (n  = 30) 43,7 ± 8,0  

      

Avaliando as áreas estudadas por meio de análises estatísticas, constatou-se que os 

valores de EROD encontrados na BG são estatisticamente distintos daqueles obtidos na BS e 

BIG. Entretanto, esta diferença não foi observada quando comparadas a BS e a BIG. A Figura 

21 ilustra tais resultados.  
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Figura 21 - Média do log das atividades da EROD com seu erro padrão em bagres capturados nas baías 
de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande (letras iguais sobrescritas denotam diferenças estatisticamente 
significativas (p-valor ≤ 0,05, ANOVA). 

  
 
 
 O aumento da atividade de EROD é um indicador extremamente sensível para avaliar 

as alterações ambientais e é geralmente uma das primeiras respostas detectáveis, sendo 

considerada sistema de alerta precoce, pois demonstra exposições recentes a um grupo de 

substâncias dentre as quais os HPA. Além disso, EROD é considerada a enzima mais sensível 

do sistema do citocromo P450, para determinação da resposta de indução gerada por HPA em 

peixes (VAN DER OOST; BEYER; VERMEULEN, 2003; WHYTE et al., 2000). 

 

 No presente estudo, observou-se que as atividades de EROD apontaram para um 

cenário de diferenças entre o grau de poluição das áreas estudadas. A baía de Guanabara, 

ambiente sabidamente mais impactado por HPA quando comparadas às outras regiões 

estudadas (PINHEIRO, 2013) mostrou maior atividade desta enzima.  

 

 Desta mesma forma, Inzunza et al. (2006), avaliaram uma espécie de truta que foi, sob 

condições laboratoriais, exposta a sedimentos oriundos de quatro áreas do rio Biobio, no 

Chile. Duas destas áreas são sabidamente impactadas por efluentes de indústria petroquímica. 

Após análise de metabólitos de HPA nas biles dos peixes, assim como avalição da atividade 
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da EROD hepática, os autores encontraram diferenças estatisticamente significativas destas 

áreas em comparação com as outras regiões menos poluídas (INZUNZA et al., 2006). 

Kosmala, Migeon e Garric (1998) conduziram experimentos laboratoriais e de campo, com 

duas espécies de peixes, para avaliar os efeitos dos efluentes de uma planta de tratamento de 

águas residuais. O estudo de campo mostrou que para uma das espécies houve aumento da 

atividade da EROD em locais mais próximos da saída deste efluente. Já a outra espécie de 

peixe mostrou diminuição da atividade de EROD, que foi relacionada ao fato desta espécie 

ser bentônica e sedentária entrando em contato com uma série de metais pesados presentes 

nestes sedimentos. Os metais são conhecidamente redutores da indução das monooxigenases. 

No estudo laboratorial houve indução da atividade da EROD de acordo com aumento das 

concentrações dos efluentes aos quais os peixes foram expostos (KOSMALA et al., 1998).  

 

Os resultados de nossos estudos, assim como os apresentados acima, corroboram 

outros estudos que mostram como a EROD hepática, de diferentes espécies de peixes, é 

apropriada para avaliar a contaminação de ambientes aquáticos causada por HPA (AAS et al., 

2000; DABROWSKA et al., 2014; DEVAUX et al., 1998; RICHARDSON et al., 2001, 2001; 

VAN DER OOST et al., 1996).  

 

 Embora diversos trabalhos venham utilizando a atividade da EROD em diversas 

espécies de peixes como biomarcador de poluição (WHYTE et al., 2000), há poucos estudos 

que avaliem a atividade de EROD em bagres (Genidens genidens). Dentre estes estudos 

podemos citar o Willhelm Filho (2001), que avaliou a atividade de EROD em Genidens 

genidens. Este trabalho foi realizado em três regiões do litoral de Santa Catarina: duas áreas 

consideradas poluídas - baía Norte da ilha de Santa Catarina, com histórico de poluição 

principalmente causadas por efluentes domésticos e foz do rio Itajaí-Açu, com contaminação 

de origem industrial e doméstica – e baía sul da ilha de Santa Catarina, que possui pouca 

interferência antrópica. Os valores médios da atividade de EROD encontrados na baía Norte, 

Itajaí e baía Sul, foram 114,6; 48,1; 27,8 pmol min-1 mg ptn-1, respectivamente  (WILHELM 

FILHO et al., 2001). Da mesma forma que apresentado no presente estudo, Willhelm pôde 

avaliar os diferentes níveis de poluição, utilizando EROD de bagres da espécie Genidens 

genidens, evidenciando a relação direta do aumento de EROD e maiores concentrações de 

contaminantes. 
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Quando observamos os resultados do atual estudo, no que diz respeito a atividade de 

EROD e determinação de metabólitos de HPA, vemos a baía de Guanabara como área mais 

impactada, tendo as maiores concentrações de HPA e maior indução da atividade de EROD. 

Normalmente os fatores que afetam as concentrações dos metabólitos de HPA podem 

influenciar a atividade de EROD, fazendo com que estas variem proporcionalmente 

(BARBOSA, 2005). Esta afirmação é reforçada ao observamos a correlação da atividade de 

EROD e as concentrações médias dos metabolitos de HPA, como mostrado na Tabela 15 

abaixo.  

 

 

Tabela 15 - Valores de correlação de Sperman (rs) e significâncias estatísticas dos 
metabólitos de HPA e EROD 

Espécie 
  EROD 
  rs p-valor 

bagres  

 
Metabólitos do naftaleno (n=93) 
 

0,26 0,01 

 Metabólitos de pireno (n=90) 
 

0,21 0,04 

 
Metabólitos do benzo(a)pireno (n=92)  
 

0,20 0,05 

 1 – hidroxipireno (n=89) 
 

0,29 0,05 

 

Como podemos notar, há correlação de todos os metabólitos de HPA e atividade da 

EROD. Da mesma forma o estudo de Dabroswska et al. (2014), que avaliou linguados do Mar 

Báltico, observou correlação positiva, estatisticamente significativa, entre as concentrações de 

1-hidroxipireno e atividade de EROD (p=0,01) (DABROWSKA et al., 2014).  

 

Muitos estudos vem demonstrando essa correlação entre estes biomarcadores, motivo 

pelo qual os mesmo são indicados em programas de monitoramentos ambientais, como 

ferramentas para avaliação da contaminação por HPA em peixes (DABROWSKA et al., 

2014; INZUNZA et al., 2006). O Conselho Internacional para Exploração do Mar (ICES), em 

relatório intitulado “Monitoramento integrado de contaminantes e efeitos biológicos” em 

2011, propôs como estratégia de monitoramento integrado de contaminação por compostos 

orgânicos planares, como os HPA, a avalição da atividade de EROD, assim como a 

determinação dos metabólitos de HPA e a avaliação de adutos de DNA (ICES, 2011).  
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Tanto a análise dos metabólitos de HPA quanto a avaliação da indução da atividade de 

EROD se mostraram bastante robustas e adequadas à proposta deste estudo. Mesmo que estes 

dois biomarcadores não representem os efeitos adversos causados por HPA aos organismos 

vivos, suas análises servem de alerta, pois estas substâncias são reconhecidamente precursoras 

de possíveis danos, tais como lesões hepáticas severas ou neoplasias (RICHARDSON et al., 

2001).  

 

Desta forma, levando-se em consideração as possíveis variáveis que poderiam 

influenciar a atividade de EROD, a avaliação desta atividade se mostrou bastante apropriada 

como ferramenta para avaliação de alterações bioquímicas que os HPA causam à biota 

aquática. 

 

5.2.4 Determinação da frequência de micronúcleos e anormalidades nucleares 

eritrocitárias 

 
O teste do micronúcleo em eritrócitos de peixes tem sido amplamente utilizado em 

avalição da genotoxicidade de organismos vivos de ambientes marinhos. Além disso, este 

teste foi extensamente validado, em diferentes espécies de peixes, após a exposição destes 

organismos a um grande número de agentes genotóxicos. Estas avaliações mostraram que o 

aumento da frequência de MN foi observado em exposições a uma grande diversidade de 

compostos, incluindo os HPA (BOLOGNESI; HAYASHI, 2011). Junto ao teste de MN, 

diversos trabalhos vêm avaliando outras anormalidades nucleares eritrocitárias indicativas de 

danos genotóxicos ou citotóxicos. Muito embora não se saiba exatamente quais mecanismos 

levam a formação destas ANE, sua avaliação tem sido utilizada de forma complementar ao 

teste do MN (AL-SABTI; METCALFE, 1995; AL-SABTI, 1986; BARŠIENE et al., 2006). 

 

Os HPA têm sido avaliados como indutores de danos genotóxicos e Barsiene et al. 

(2006) avaliaram a indução de MN e ANE em bacalhau do Atlântico e rodovalho expostos a 

óleos fortificados com HPA. Os resultados mostraram que houve aumento, estatisticamente 

significativo, da frequência de MN de eritrócitos periféricos nos rodovalhos expostos a óleos 

fortificados com HPA, quando comparados aos peixes controle (BARŠIENE et al., 2006).  
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No presente estudo foram avaliados os seguintes tipos de anormalidades eritrocitárias: 

micronúcleos, núcleo lobado, núcleo bilobado, núcleo em bolha e núcleo entalhado (Tabela 

16). 

Podemos observar que tanto para o MN quanto para as ANE, as frequências 

encontradas na BG são superiores às frequências observadas tanto na BS quanto na BIG. 

Exceção apenas para o núcleo entalhado, que mostrou maior frequência na BIG. Para 

Micronúcleos as diferenças entre as áreas estudas são bem acentuadas, sendo encontrada um 

valor de frequência de MN 25 vezes superior na BG quando comparada a BIG, e valor 15 

vezes maior de frequência de MN na BS relativamente a BIG. Estes resultados apontam para 

fato de que os peixes da BG e da BS vem sofrendo grande danos genotóxicos. Cabe ressaltar 

que muitas destas substâncias que causam danos genotóxicos são mutagênicas e 

carcinogênicas, contribuindo para o desenvolvimento de neoplasias. Desta forma, o teste do 

MN é um alerta antecipado de danos permanentes que podem comprometer os organismos 

vivos destes ambientes aquáticos, causando comprometimento em todo o ecossistema (AL-

SABTI; METCALFE, 1995; BOLOGNESI; HAYASHI, 2011; OBIAKOR; OKONKWO, 

2012).  

 

Visto que a BG mostrou os maiores frequências de MN e ANE, calculou-se a 

significância estatística destas diferenças observadas nas três baías. 

 

  Os resultados mostraram que há diferenças estatisticamente significativas entre as 

áreas, somente para os MN.  Quando avaliamos onde encontram-se estas diferenças vimos 

que para MN, a BIG possui média estatisticamente distinta da BG (p < 0,001) e da BS (p < 

0,05).  A BG e BS possuem similar distribuiçao da média de MN. A figura 22 mostra a média 

da distruição dos MN e ANE nas regiões estudadas. Novamente os peixes da BG apresentam 

maiores danos, quando comparadas às outras áreas estudadas, causados pela extensa 

contaminação. 

 

 Foi ainda avaliada a correlação dos metabólitos de HPA e dos MN e ANE. Os 

resultados mostraram que apenas o MN se correlaciona com os metabólitos do tipo naftaleno 

(rs = 0,37; p=0,01). Embora o metabólito de BaP seja sabidamente genotóxico, este não 

apresentou nenhuma correlação nem com os MN, tampouco com as ANE. Os metabólitos de 

naftaleno, que são considerados citotóxicos, mostraram, como dito, correlação com a 

frequência de MN, apontando para a possibilidade deste composto estar induzindo a 
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genotoxicidade. Avaliando outros estudos científicos relacionados ao tema, destacamos o 

trabalho de Gravato e Santos (2002). Estes autores expuseram robalos a distintas 

concentrações de naftaleno e avaliaram que esta substância foi capaz de induzir o aumento da 

frequência de MN e de ANE, evidenciando pela primeira vez o potencial genotóxico do 

naftaleno (GRAVATO; SANTOS, 2002). 
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Tabela 16 - Frequência de micronúcleos em eritrócitos de bagres da baía de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande 
 
 

 Micronúcleo Núcleo Lobado Núcleo Bilobado Núcleo em bolha Núcleo Entalhado 
 

 baía de Guanabara 

n de espécimes 45 45 45 45 45 
total cels. contadas 90000 90000 90000 90000 90000 

total de ANE 43 56 5 114 7 
ANE (%)± DP 0,5 ± 1,0 0,6 ± 2,7 0,05 ± 0,5 1,3 ± 7,6 0,07 ± 0,8 

 
 baía de Sepetiba 

n de espécimes 30 30 30 30 30 
total cels. contadas 60000 60000 60000 60000 60000 

total de ANE 16 13 1 26 2 
ANE (%)± DP 0,3 ± 0,8 0,2 ± 0,9 0,01 ± 0,2 0,4 ± 1,4 0,03 ± 0,25 

 

 baía de Ilha Grande 

n de espécimes 25 25 25 25 25 
total cels. contadas 50000 50000 50000 50000 50000 

total de ANE 1 22 1 51 7 
ANE (%)± DP 0,02 ± 0,2 

 
0,4 ± 1,7 0,02 ± 0,2 1,2 ± 3,3 0,14 ± 0,6 
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Figura 22 - Média das anormalidades nucleares eritrocitárias em bagres capturados nas baías de Guanabara, 
Sepetiba e Ilha Grande (letras iguais sobrescritas denotam diferenças estatisticamente significativas (p-valor ≤ 
0,05, ANOVA). 

 

 
Os resultados dos testes de MN e de ANE indicam que este biomarcador foi capaz de avaliar 

diferenças entre locais com aportes distintos de contaminação. Além disso, esses testes são de 

simples execução, baratos e rápidos. Ainda que o teste de MN e as ANE não sejam biomarcadores 

específicos para avaliação da contaminação por HPA, a correlação de MN com o naftaleno indicou 

possível efeito genotóxico destes compostos nos peixes da BG e BS, apontando para boa 

sensibilidade do teste do MN. As ANE, como dito anteriormente, costumam ser utilizadas de forma 

conjugadas com o teste de MN. Em nosso estudo, pudemos ver que as mesmas ANE mostraram 

diferenças entre as baías estudadas, mas estas diferenças não tiveram relevância estatística. De 

acordo com estes resultados, o teste do MN, parece ser adequado para avaliações ambientais de 

regiões poluídas por misturas complexas de contaminantes químicos, revelando danos genotóxicos 

que sua biota vem sofrendo.   
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5.2.5 Alterações Histopatológicas 

 

Antes do preparo das lâminas, os fígados de bagres foram avaliados quanto a presença de 

alterações macroscópicas, mas não foram observadas degenerações nos tecidos hepáticos 

analisados.   

 

A histopatologia tem sido amplamente aceita com ferramenta útil para avaliação de injúrias 

causadas por exposição agudas ou crônicas a xenobióticos em peixes. No presente estudo, os 

fígados de bagres foram avaliados microscopicamente quanto a presença de nove idiopatias, e as 

prevalências e a média da quantificação destas injúrias são apresentadas nas Tabelas 17 e 18, 

respectivamente. Além disso, as Figuras 23, 24, 25 e 26 mostram fotos de algumas lesões 

encontradas nos fígados dos bagres avaliados.  

 

 

Tabela 17 - Prevalência de lesões hepáticas em bagres da baía de Guanabara, baía de 
Sepetiba e baía de Ilha Grande 

Lesões hepáticas  Prevalência (%) 

 

baía de Guanabara    

(n =23) 

baía de Sepetiba 

(n=30) 

baía de Ilha Grande 

(n=30) 

Neoplasias 

        Carcinoma hepatocelular  0,0 0,0 0,0 

     Adenoma hepatocelular  0,0 0,0 0,0 

     Carcinoma de duto biliar 0,0 0,0 0,0 

     Adenoma de duto biliar 0,0 0,0 0,0 

Alteração celular focal 65,2 70,0 53,3 

Hepatose megalocítica 26,1 33,3 30,0 

Vacuolização hidrópica 21,7 86,7 3,3 
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  Tabela 18 - Quantificação de centros de melanomacrófagos e melanomacrófagos livres 

Espécie Local centros de melanomacrófagos melanomacrófagos livres 
  Média + EP 

bagres (n= 81) 
BG (n=21) 3,6 ± 0,5 4,9 ±1,6 
BS (n= 30) 3,7 ± 0,9 0,9 ± 0,4 
BIG (n=30) 1,9 ± 0,5 0,7 ± 0,8 

 
 
 

 

Figura 23 - Fígado de bagre da baía de Guanabara com alterações celulares focais. 

 

 

Figura 24 - Fígado de bagre da baía de Sepetiba com hepatose megalocítica. 
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Figura 25 - Fígado de bagre da baía de Guanabara apresentando vacuolização hidrópica. 

 

  

Figura 26 - Fígado de bagre da baía de Guanabara mostrando melanomacrófagos livres (setas pretas) e centro 
de melanomacrófagos (seta amarela). 

 
 

Não foram observadas neoplasias em nenhum espécime avaliado. É sabido que as neoplasias 

são alterações que ocorrem, em sua maioria, em consequência de exposições à contaminantes por 

longo período de tempo. Neoplasias hepáticas não costumam ter alta prevalência em peixes jovens, 

embora lesões pé-neoplásicas já possam ser encontradas (LANDAHL et al., 1990).  Segundo Myers 

et al. (1990), existe uma correlação positiva entre a idade dos peixes e a prevalência de neoplasias, 

dado o maior tempo de exposição dos organismos aos contaminantes tóxicos (MYERS et al., 1990). 

Alguns estudos observam prevalência de neoplasias em populações de peixes expostos a HPA 

apenas em peixes com idade superior a três anos (BAUMANN; HARSHBARGER, 1995; MYERS 

et al., 1990, 1994). Embora não se tenha determinado a idade dos bagres capturados por um método 

específico, como a contagem de otólitos, pôde-se fazer uma estimativa da idade média dos peixes 
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baseado em seus tamanhos e comprimentos médios (OLIVEIRA; NOVELLI, 2005).  Desta forma, 

estimou-se que os mesmos tinham, em média, idade entre um e dois anos. Este fato pode explicar a 

ausência de neoplasias nos espécimes estudados. Diante disso, embora diversos trabalhos 

correlacionem a presença de neoplasias e exposição a HPA em peixes, não devemos utilizar esta 

lesão como único parâmetro para avaliação dos efeitos de HPA à biota, uma vez que esta idiopatia 

tem sua ocorrência limitada ao longo período de latência até que se dê o desenvolvimento do tumor. 

 

No atual estudo, foram observadas na baía de Sepetiba as maiores prevalências das 

alterações celulares focais, hepatose megalocítica e vacuolização hidrópica. A BG teve a segunda 

maior prevalência destas mesmas idiopatias. Tanto as alterações celulares focais quanto a hepatose 

megalocítica e a vacuolização são consideradas estágios patológicos iniciais na formação de 

neoplasias hepáticas em peixes. Desta forma, estas alterações são consideradas manifestações de 

hepatotoxicidade crônica ou subcrônica causada por exposição a contaminantes (AU, 2004; 

MYERS et al., 1990, 1994).  De forma breve, a alteração celular focal é uma aglomeração discreta 

de células com alterações e coloração específica e a hepatose megalocítica é uma condição 

degenerativa caracterizada pelo aumento dos diâmetros nuclear e celular e ausência de resposta 

inflamatória celular (BECKER et al., 1987). A vacuolização hidrópica foi a idiopatia com maior 

prevalência e apresentou valores na BIG estatisticamente distintos da BS e BG (teste Exato de 

Fisher; p = 0,00). Augspurger e colaboradores, em 1994, obtiveram resultado similar ao nosso, em 

estudo realizado com Pseudopleuronectes americanus coletados em duas baías do estado de Nova 

Iorque. Os autores não observaram lesões neoplásicas em nenhum dos 103 peixes capturados e 

também observaram a vacuolização como lesão mais prevalente.  É ressaltado que embora não se 

saiba a etiologia da vacuolização, as evidências indicam que estas células vacuolizadas estão 

cronicamente injuriadas devido a exposição a compostos químicos. Além disso, esta condição é 

considerada pré-neoplásica, dada a alta prevalência e severidade das lesões, sugerindo que os peixes 

destes ambientes estão com sério comprometimento de sua saúde (AUGSPURGER et al., 1994). Há 

outros exemplos na literatura que evidenciam a vacuolização hidrópica acentuada em peixes de 

locais contaminados, próximos a áreas industrializadas e urbanizadas. (BRAND et al., 2001; 

OLARINMOYE et al., 2010).  

 

Muito embora esta idiopatia não seja específica para exposição a HPA, Brand et al. (2001), 

em seu estudo, observaram aumento de vacuolização celular hepática em peixes expostos a 

hidrocarbonetos do petróleo. Além disso, alguns estudos já demostraram associação das alterações 
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celulares focais, hepatose megalocítica e vacuolização hidrópica tanto com HPA em sedimento 

quanto em HPA biliares (MYERS et al., 1990, 1994).  

 

A quantificação dos centros de melanomacrófagos evidenciou maior média para BS e BG 

quando comparadas a BIG. Esta diferença também foi observada para a quantificação de 

melanomacrófagos livres, mas neste caso, na BG encontramos as maiores médias. Estatisticamente, 

BG difere tanto da BS quanto da BIG, no tocante a média de melanomacrófagos livres (Figura 27). 

 

Em peixes, podemos encontrar melanina, presente em macrófagos e em centros de 

melanomacrófagos, atuando como coletora de radicais livres em tecidos com injúrias. Os 

melanomacrófagos podem aumentar em número e formar centros em tecidos como o fígado, após 

os órgãos sofrerem danos. Muitos estudos sugerem que um dos papéis destes centros é a 

desintoxicação de materiais endógenos ou exógenos. Os melanomacrófagos já mostraram ser um 

indicador bastante sensível à exposição a contaminantes químicos. Segundo Agius e Roberts 

(2003), os peixes que vivem em ambientes poluídos podem refletir as condições deste ambiente 

degradado por meio de mudanças no tamanho dos centros de melanomacrófagos (AGIUS; 

ROBERTS, 2003). Ali et al. (2014), observaram os efeitos causados em três espécies de peixes, 

coletadas no golfo do México, expostas a compostos derivados do petróleo. Os resultados mostram 

que para duas das três espécies de peixes estudadas, houve um aumento, estatisticamente 

significativo, do número de melanomacrófagos e também do tamanho do centro de 

melanomacrófagos em peixes oriundos da área controle  (ALI et al., 2014). Desta forma, podemos 

notar que, assim como em nosso estudo, os melanomacrófagos e os centros de melanomacrófagos 

foram utilizados com êxito como marcadores dos efeitos da poluição aquática.  
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Figura 27 - Médias dos centros de melanomacrófagos e melanomacrófagos livres nas baías de Guanabara, 
Sepetiba e Ilha Grande (letras iguais sobrescritas denotam diferenças estatisticamente significativas (p-valor ≤ 
0,05, ANOVA). 

 

Foi realizada ainda avaliação das associações estatísticas entre os metabólitos de HPA e as 

alterações histopatológicas encontradas, entretanto não foi observada qualquer correlação entre as 

variáveis apontadas. Gaber publicou um artigo de revisão que trata da avaliação da saúde dos peixes 

como indicadores das condições ambientais. Neste estudo, o autor destaca que de forma geral as 

lesões histopatológicas não estão associadas a nenhuma classe específica de poluentes. Muito 

embora diversos trabalhos apontem correlações entre lesões hepáticas e presença de HPA biliares 

ou em sedimentos, parece haver uma certa especificidade de algumas espécies de peixes para o 

desenvolvimento de determinadas lesões hepáticas induzidas por outras classes de substância 

(GABER, 2013).  

 

 Diante do exposto, podemos inferir que a avaliação histopatológica se mostrou bastante útil 

como indicadora da exposição de bagres a ambientes com diferentes graus, tipos e aportes de 

contaminação. As análises não mostraram qualquer especificidade para exposição a HPA, mas 

evidenciaram danos severos, como indicado pela alta prevalência de vacuolização hidrópica na baía 

de Sepetiba. Desta forma, essas análises se mostraram robustas e possibilitaram o estabelecimento 

de informações de áreas com distintos níveis de degradação ambiental.  
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5.2.6 Adutos de BPDE-DNA 

 
• Extração de DNA  

 
No presente trabalho, foram extraídos o DNA dos fígados de 52 espécimes da BG, 30 da BS 

e 30 da BIG. Após esta etapa foi avaliada a qualidade do DNA em espectrofotômetro, uma vez que 

para análise dos adutos de DNA é necessário que este material genético possua absorvâncias entre 

1,8 e 1,9, medidas no comprimento onda de 260/280 nm, além de valores mínimos de absorbância a 

320 nm. Como o fígado é uma matriz bastante complexa, muitos DNAs extraídos não apresentaram 

a qualidade necessária para o desenvolvimento do ensaio de adutos. Foi necessário fazer uma re-

extração de DNA nas amostras que não estavam com boa qualidade para estas análises. Como 

consequência deste processo algumas amostras ficaram com volumes muito pequenos e outras, nem 

mesmo com a segunda re-extração obtiveram a qualidade necessária. Ao final, cinquenta e três 

amostras se enquadraram nos requisitos para análise e foram avaliadas quanto a presença de adutos 

de BPDE- DNA, por meio do ensaio competitivo de ELISA (GAMMON et al., 2002; MUMFORD 

et al., 1996).  

 

• Análise de aduto de BPDE- DNA 
 

 Os resultados mostraram que a média dos adutos de BPDE-DNA diminui da BG, BS e BIG, 

neste sentido. Estes valores são apresentados na Tabela 19 abaixo. Este resultado aponta para a 

eficácia deste biomarcador, uma vez que o mesmo foi capaz de evidenciar diferenças entre áreas 

com distintos graus de poluição por HPA (CACHOT et al., 2013; ERICSON; LINDESJÖÖ; BALK, 

1998; FRENCH et al., 1996; KELLEY et al., 2011).  

 

A análise de adutos de HPA-DNA tem sido utilizada como biomarcador específico da 

exposição a HPA. Já está bem documentado na literatura científica o aumento dos níveis de adutos 

de DNA em fígado de peixes oriundo de áreas contaminadas por esta classe de compostos (AAS et 

al., 2000; ERICSON; LINDESJÖÖ; BALK, 1998; VAN DER OOST et al., 1996; VARANASI et 

al., 1989).  

 

 Cachot et al. (2013), foram capazes de avaliar diferenças entre o número de adutos de DNA 

encontrados em peixes oriundos de dois estuários da costa da França, com distintas características 

de tamanho, qualidade da água e impacto antropogênico. Neste estudo, os linguados estudados 

apresentaram altos níveis de aduto de DNA na parte superior do estuário mais impactado 
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(CACHOT et al., 2013).  Da mesma forma como observado em bagres estudados nas baías de 

Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande, estes linguados estão diretamente expostos a poluentes pro-

genotóxicos e carcinogênicos, como os HPA. A exposição crônica a estes compostos induz danos 

ao DNA, como observado pela formação de adutos de DNA em peixes presentes nas áreas mais 

poluídas. Além disso, outros danos subsequentes podem ser esperados com a continuidade da 

exposição, tais como mudanças da estrutura do parênquima hepático, necrose e neoplasias.  

 

 Em estudos relacionados especificamente a contaminação causada por HPA, Ericson, 

Lindesjöö e Balk (1998), avaliaram a presença de adutos de DNA em peixes coletados em um 

gradiente de poluição de HPA gerada por uma fábrica de fundição de alumínio na costa Báltica 

Sueca.  Os resultados mostram que as concentrações de adutos de DNA foram, pelo menos, 145% 

mais altas em peixes coletados na área próxima ao possível ponto de descarga de HPA, quando 

comparados com a área controle. Outro ponto ressaltado neste estudo é que o método utilizado 

pelos autores para análise dos adutos de DNA não os deu a possibilidade de determinar a estrutura 

dos diferentes adutos encontrados o que consequentemente impossibilitou saber a origem destes 

hidrocarbonetos (ERICSON; LINDESJÖÖ; BALK, 1998). Em nosso estudo, avaliamos 

especificamente os adutos de BPDE-DNA, o que de certa forma é bastante interessante por se tratar 

de um aduto sabidamente formado por composto mutagênico e carcinogênico. Por outro lado, 

devido à especificidade do teste, não pudemos avaliar se haviam adutos oriundos de outros HPA, o 

que nos daria uma visão mais geral de qual é o real estado dos DNA dos peixes avaliados. Podemos 

apenas deduzir que os espécimes da BG e BS estão mais injuriados do que os da BIG, devido a 

exposição crônica aos contaminantes presentes nestes locais. Diante disso, inferimos a fragilidade 

do estado de saúde dos peixes da baía de Guanabara e Sepetiba.  

 

Tabela 19 - Média de adutos de DNA e erro padrão de bagres coletados nas baías de 
Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande 

Espécie Local 
Aduto BPDE-DNA por 108 

nucleotídeo 
  Média + EP 

bagre (total n = 53) 
BG (n = 29) 9,5 ± 0,9 
BS (n = 6) 6,6 ± 1,2 

BIG (n = 18) 6,1 ± 1,6 
 

Pôde-se observar que há diferença estatisticamente significativa entre a BG e BIG. Esta 

diferença não foi observada entre a BG e BS e entre a BS e BIG. O gráfico 28 ilustra este resultado.  
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Figura 28 - Média do aduto BPDE-DNA por 108 nucleotídeos nas baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande. 
* representa diferenças estatística, de acordo com o teste de Kruskal Wallis (p < 0,001). 

  

 

A avaliação da correlação dos adutos de BPDE-DNA e metabólitos de HPA mostrou 

significância apenas para metabólitos de benzo(a)pireno e adutos de peixes da BG (rs = 0,45; p = 

0,027). Este resultado se mostra bastante consistente uma vez que os adutos avaliados são produto 

do benzo(a)pireno e a área com maior nível de aduto avaliada foi a BG. Outros estudos também 

observaram correlação dos adutos com metabólitos de HPA, como o trabalho de Aas et al. (2000). 

Neste estudo laboratorial, Gadus morhua foram expostos a diferentes concentrações de óleo 

contendo HPA. Os peixes mostraram maiores níveis de adutos quando expostos a concentrações 

mais altas de HPA. Além disso também foi observada correlação do adutos com os metabólitos do 

tipo naftaleno (AAS et al., 2000). 

 

A presença de um aduto de DNA em um gene crítico possibilita a potencial ocorrência de 

um evento mutagênico, resultando em subsequente alteração na expressão gênica e perda de 

controle do crescimento celular. Os adutos de DNA em fígado de peixes são representativos de 

exposições prolongadas a substâncias genotóxicas. Além disso, esses adutos em fígado tem grande 
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persistência, podendo se manter períodos superior a dois meses (AMAT et al., 2006; ERICSON; 

BALK, 2000).  

 

A persistência dos adutos de BPDE-DNA parece estar relacionada com o lento processo de 

reparo e remoção dos adutos e não com uma condição na qual a taxa de formação e reparo dos 

adutos é semelhante. Esta persistência dos adutos é um fator relevante no potencial carcinogênico 

dos HPA e permite que sejam avaliadas exposições crônicas a HPA (FRENCH et al., 1996; 

VARANASI et al., 1989). Desta forma, a avaliação deste biomarcador é de grande relevância para a 

análise do estado de saúde dos organismos vivos de corpos d’água de grande importância, tais como 

as baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande.  Além disso, esse diagnóstico expõe a maior 

susceptibilidade dos peixes da BG à formação de neoplasias e outras injúrias permanentes e com 

grande potencial de causar danos mais graves ao ecossistema.   

 

Estes dados são bastante significativos do ponto de vista da avaliação ambiental. Como 

citado acima, o aduto de BPDE-DNA é um biomarcador específico para a exposição a determinados 

HPA. Sua avaliação é muito relevante em medidas de risco de carcinogênese, pois evidencia o dano 

potencial ao material genético de peixes causados pelos HPA. Em contrapartida, é sabido que a 

metodologia de análise dos adutos de HPA-DNA não é trivial, sendo bastante laboriosa e 

dispendiosa. Entretanto, dentre as metodologias frequentemente utilizadas, o ensaio competitivo de 

ELISA, utilizado no presente trabalho, tem um bom custo-benefício (PHILLIPS et al., 2000). Desta 

forma, para avaliação dos efeitos causados por HPA em peixes em ecossistemas de grande 

importância econômica e ecológica, os adutos de BPDE-DNA se mostraram candidatos 

apropriados. 

 

Outro ponto que deve ser salientado é o fato de que, mesmo que venham sendo feitas, de 

forma frequente, avaliações ambientais utilizando adutos de DNA, esta técnica não está consolidada 

no Brasil com este propósito. Desta forma, o passo que foi dado neste trabalho abre porta para uma 

nova forma de abordagem em pesquisas científicas ambientais locais. 
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5.3 ESCOLHA DA ESPÉCIE SENTINELA PARA AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A HPA 

 

Neste trabalho foram utilizados bagres (Genidens genidens) para avaliação dos efeitos da 

contaminação à HPA, das baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande.  

 

A observação dos resultados obtidos mostrou que esta espécie foi capaz de diferenciar os 

efeitos da contaminação por HPA nas áreas estudadas.  

 

Ademais, os bagres puderam ser facilmente capturados em distintas épocas do ano, nas três 

áreas de estudo, o que demonstra sua ampla distribuição geográfica e abundância. Bagres possuem 

importância ecológica e alguns locais, importância econômica, o que os faz alvo de interesse em 

avaliações ambientais. 

 

Cabe ressaltar que a avaliação de metabólitos biliares de HPA, assim como a análise dos 

múltiplos biomarcadores empregados não havia sido realizada anteriormente em Genidens 

genidens, apesar de suas características apropriadas. Com base nos dados obtidos e no mencionado 

acima, o uso de bagres como espécie sentinela mostrou-se apropriado em estudos de avaliação da 

exposição à HPA. 
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6 CONCLUSÕES 

 

• O fator de condição, a atividade de EROD, a avaliação da presença de micronúcleo e análise 

de adutos de BPDE-DNA se mostraram bons biomarcadores para avaliar a contaminação 

por HPAs, pois foi possível correlacionar suas alterações com as concentrações de 

metabólitos biliares.  

  

• Os metabólitos de HPAs, o fator de condição, a atividade de EROD, a avaliação da presença 

de micronúcleo e análise de adutos de BPDE-DNA apontaram os peixes da Baía de 

Guanabara como os com pior condições de saúde, quando comparados a Baía de Sepetiba e 

Ilha Grande.  

  

• Os biomarcadores estudados mostraram que os bagres da Baía de Sepetiba apresentam saúde 

em estado intermediário, quando comparados aos peixes da Baía de Guanabara e Ilha 

Grande. Dependendo do biomarcador avaliado, ou seja, da alteração analisada, os peixes de 

Sepetiba apresentaram condições graves e severas como os da Baía de Guanabara.  

 

• A partir da avaliação destes biomarcadores em bagres foi possível hierarquizar o grau de 

contaminaçao por HPAs das três baías estudadas.  

 

• Nem todas as alterações histopatológicas avaliadas se mostraram apropriadas para avaliar os 

efeitos da contaminação de bagres por HPAs.   

 

• A escolha dos Bagres como espécie bioindicadoras revelou-se ideal para avaliar os níveis de 

exposição dos organismos aquáticos a HPAs, uma vez que esta espécie mostrou respostas 

distintas frente à diferentes graus de contaminação por esta classe de composto.  
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