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RESUMO 

Atualmente há uma enorme preocupação a respeito da qualidade de água dos rios, visto que 

nas últimas décadas devido ao aumento contínuo da população humana, os despejos de 

poluente variados nos ecossistemas aquáticos urbanos aumentaram significativamente, 

colocando em risco a integridade desses ecosistemas. O presente trabalho avaliou 

experimentalmente a qualidade da água do alto Iguaçu com o uso de biomarcadores em 

Oreochromis niloticus. Essa região sofre pressão ambiental devido aos despejos urbanos, 

industriais, estudos de qualidade da água através de respostas biológicas são necessários para 

o diagonostico do risco ambiental.  

A água do rio Iguaçu foi coletada para o Biensaios do Departamento de Biologia 

Celular/UFPR entre os períodos de maio a julho de 2017 e os exemplares juvenis de O. 

niloticus foram expostos durante 81 dias, no final do experimento os peixes foram 

anestesiados e sacrificados para coleta de fígado, brânquias, gônadas, cérebro, músculo e 

alíquotas de sangue. Esses tecidos foram processados para analises bioquímicas, 

histopatológicas, genotoxidade e alterações hormonais. As alterações do fígado, gônada e o 

esfregaço de sangue foram analisadas no microscópio de Luz convencional e alterações dos 

arcos branquiais foram através de estudos com Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

todos dados histopatológicos foram analisados de acordo com o índice lesão. O fator de 

condição mostrou um melhor desenvolvimento nos indivíduos expostos às menores diluições 

da água do rio Iguaçu, enquanto o índice gonadossomatico (IGS) diminuiu em todos 

indivíduos expostos nestas condições. Os dados bioquímicos revelam que o mecanismo 

antioxidante é modulado no fígado de O. niloticus expostos a água Iguaçu. E notável os 

efeitos neurotóxicos, genotóxicos, alteração histopatológicas dos arcos branquiais, fígado, 

gônadas e desregulação endócrina dos indivíduos machos de O. niloticus aos poluentes 

presentes na água. Finalmente os resultados demonstram que a água do Alto rio Iguaçu 

encontra-se em uma condição capaz de afetar a saúde de exemplares juvenis de O. niloticus 

ou mesmo interferir com a integridade das populações de espécies de peixes endêmicas ao 

longo da bacia. Nesse contexto, torna-se necessário o estabelecimento de medidas que possam 

diminuir o impacto antrópico sobre o rio Iguaçu, beneficiando a manutenção de todo o 

ecossistema desse importante rio para a região sul do Brasil. 

Palavras-chaves: Alto Iguaçu. Biomarcadores. qualidade de água. Bioensaios. Oreochromis 

niloticus. Ecotoxicologia. Conservação. 



 
 

  

ABSTRACT 

Currently there is a great deal of concern about water quality of rivers, as in the last decades 

due to the continuous increase of human population, the presence of a diversity of pollutants 

in the urban aquatic ecosystems have increased significantly, putting at risk the integrity of 

these ecosystems. The present study evaluated the water quality of the upper Iguaçu with the 

use of biomarkers in Oreochromis niloticus.This region suffers great environmental pressure 

due to urban population concentrations, various industrial activities, domestic sewage and 

dumping. Faced with this, studies are needed to make possible the control of water quality 

through monitoring studies, where the inclusion of biological responses in aquatic organisms 

such as fish becomes essential for the diagnosis of these environments. The water from the 

Iguaçu River was collected and were carried out between May and July 2017 for the Biossay 

situated at Department of Cell Biology/UFPR. O. niloticus juveniles were exposed to water 

from the Iguaçu River for a period of 81 days, then anesthetized and sacrificed for collection 

of liver, gills, gonads, brain, muscle tissues, and blood aliquots. These tissues were processed 

for biochemical, histopathological, genotoxicity and hormonal changes.  The alterations of the 

liver, gonad and blood smear were analyzed in the conventional light microscope and 

alterations of the gill arches were analyzed by Scanning Electron Microscopy (SEM) studies, 

all histopathological data were analyzed according to the lesion index. The condition factor 

showed a better development in the individuals exposed to the smaller dilutions of the Iguaçu 

river, while the gonadossomatic index (IGS) decreases in all individuals exposed in these 

conditions. Biochemical data reveal that the antioxidant mechanism is modulated in the liver 

of O. niloticus exposed to Iguacu water. The Neurotoxic and genotoxic effects, 

histopathological alterations of the gill arches, liver, gonads and endocrine dysregulation of 

the male O. niloticus individuals exposed to the pollutants present in the water are 

noteworthy. Finally, the results demonstrate that the water of the Upper Iguaçu River affect 

the health of juvenile O. niloticus specimens or even interfere with the integrity of the 

populations of endemic fish species throughout the basin. In this context, it is necessary to 

establish measures to reduce the anthropic impact on the Iguaçu river, benefiting the 

maintenance of the entire ecosystem of this important river for the southern region of Brazil. 

Keywords: Upper Iguaçu. Biomarkers. water quality. Bioassays. Oreochromis niloticus. 

Ecotoxicology. Conservation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Qualidade e degradação dos ecossistemas aquáticos  

 A qualidade do ambiente aquático é o principal fator que controla a saúde dos peixes 

nos habitats naturais (Elghobashy et al., 2001). Para isso é necessário conhecer os fatores que 

causam a deterioração desse recurso bem como estimular a consciência sobre os efeitos 

adversos das atividades antrópicas (Ozmen et al., 2005), visto que esses ambientes são 

recipientes finais da maioria dos contaminantes lançados na crosta terrestre (Ashraf & Abdel-

Moneim, 2013). Observa-se também que a qualidade da água em rios e mananciais é também 

reflexo de processos litológicos da bacia, entradas atmosféricas, condições climáticas e 

atividades antrópicas (Noori, 2010; kanne et al., 2007). Face a tudo isso, há uma grande 

preocupação quanto à qualidade e escassez desse recurso renovável para as gerações futuras 

(kannel et al., 2007; Athukorala et al., 2013).  

 Desde da década 1970 se percebeu que alguns produtos químicos industriais afetavam 

a vida aquática (Jobling et al., 1996), e a exposição atual dos ecossistemas aquáticos a esses 

compostos é extrema e tornou-se uma preocupação global, estimulando os estudos de 

monitoramento dentro de perspectivas químicas e biológicas (Ashraf & Abdel-Moneim, 2013). 

De acordo com Jiri et al. (2018) o monitoramento de sistemas aquáticos está alinhado com a 

Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica (CDB) para desacelerar a perda de 

biodiversidade. 

 O escoamento de águas pluviais urbanas, é um dos maiores desafios para garantir água 

limpa para o consumo humano e para a biota aquática (Zwart et al., 2018). Os efluentes 

Municipais são considerados importante fontes de entrada dos produtos químicos, onde a 

maioria dos sistemas de tratamento não foram projetados para remover baixas concentrações e 

todas classes de contaminantes (Melvin et al., 2016). Muitos desses fatores são resultantes 

principalmente do aumento populacional e da taxa de urbanização (Omotavo et al., 2011; 

Sarukkalige, 2012) que potencialmente aumentam a liberação de poluentes nos cursos d’água 

receptoras (Idoko et al., 2018) limitando o seu uso para diversos fins (Karaoui et al., 2017). No 

entanto, estima-se que o nível de água potável no planeta esteja apenas em torno de 1% (Idoko 

et al., 2018) para atender as finalidades domésticas, industrial e agrícola (Omotavo et al., 2011; 

Sarukkalige, 2012).  
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 A expansão das áreas metropolitanas tem efeitos diretos na qualidade das águas 

receptoras devido ao escoamento difuso de contaminantes orgânicos (Demcheck et al., 1998), 

efluentes industriais e de outras fontes que carreiam metais tóxicos, hidrocarbonetos e uma 

grande diversidade de poluentes (Wilson et al., 2005). Esses compostos quando lançados nos 

ambientes aquáticos podem afetar e persistir nos rios, lagos e oceanos (Sarukkalige, 2012) 

principalmente se estiverem acima do limite crítico permissível pela legislação (Boudjema et 

al., 2016). Sendo assim é importante salvaguardar a água potável e a vida aquática através do 

controle das tendências espaciais e temporais de qualidade (Noori, 2010; kannel et al., 2007). 

 Os agentes tóxicos liberados nos ambientes aquáticos são variados e complexos, e 

podem ser reunidos em várias classes como os metais tóxicos, hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs), bifenis policlorados (PCBs), bifenis polibromados (PBDEs), dioxinas, 

furanos, fenóis, surfactantes, fármacos em geral, cianotoxinas dentre outros os quais afetam os 

organismos, promovem doenças, bioacumulam e perturbam o funcionamento dos ecossistemas 

aquáticos naturais (Fuzinatto et al., 2013). Além disso, muitos desses compostos podem 

comprometer os alimentos provenientes de ambientes aquáticos através da ampla difusão 

principalmente dos poluentes orgânico persistentes (POPs) (Deribe et al., 2011). Conhecer os 

processos relacionados com o potencial tóxico dessas substâncias, resultante da interação entre 

poluentes químicos e o material biológico, é uma forma de monitoramento para estabelecer 

normas e regras que visem a proteção desses ambientes (Mansour et al., 2015), bem como 

compreender os riscos de exposição como parâmetro da qualidade da água (Wilson et al., 2005).  

 

1.2 Área de estudo  

 O rio Iguaçu está localizado na região sul do Brasil (Figura 1), e suas nascentes 

encontram-se próximas ou na região metropolitana de Curitiba-PR ( Arantes et al., 2016), 

fazendo parte da cabeceira hidrográfica formada por vários afluentes, e, constituindo assim a 

bacia do Alto Iguaçu (ANA & SEMA, 2010).  

           A bacia do rio Iguaçu é considerada de elevada importância ecológica, possui várias 

espécies de peixes endêmicos e é a maior bacia hidrográfica do estado do Paraná com 72.000 

km² de extensão. Destes 79% pertencem ao Estado do Paraná, 19% ao Estado de Santa Catarina 

e 2% à Argentina. Na direção leste-oeste, percorre 1.060 km desde suas nascentes na vertente 

ocidental da Serra do Mar, até a foz do Iguaçu no Rio Paraná (Baumgartner et al., 2007). 
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Estima-se que cerca de 3,2 milhões de habitantes encontram-se ao longo da bacia e 2,1 milhões 

na região metropolitana de Curitiba (Sodré et al., 2012).  

 

Figura 1. Mapas onde é destacado o local de coleta de água no Alto do Rio Iguaçu (Município de Araucária) 

utilizada no presente estudo. Fonte SUDERHSA (2007) 

 A qualidade de água da bacia sofre grande pressão ambiental devido a concentração 

populacional urbana, atividades industriais diversas, despejos domésticos de esgotos sem 

devido tratamento e lixões que proporcionam no conjunto a degradação química desses 

ambientes (ANA & SEMA, 2010). Todos esses fatores revelam um alto potencial de impacto 

de contaminante na água do rio (Grassi & Sodré, 2003), o que pode comprometer os habitats 

nativos, a biodiversidade ou levar a extinção de algumas espécies (Arantes et al., 2016).  

O problema é maior, pois a garantia de água potável para algumas parcelas da população 

brasileira não é uma realidade face à deterioração da qualidade da água já descrita em diversas 

regiões inclusive na bacia do rio Iguaçu (Malinowsk & Santos, 2005). 
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 Estudos recentes do nosso grupo, com o povoamento de gaiolas nos cincos reservatórios 

do rio Iguaçu, indicam altos níveis de metais biodisponíveis, detenção de atividade estrogênica 

e antiestrogênica em machos e fêmeas bem como e a existência de gradientes de poluição 

(Yamamoto et al., 2016; 2017; 2018).  

Os resultados de bioensaios desenvolvidos por Brito et al., (2018) a partir de coleta de água na 

região metropolita de Curitiba (Araucária), confirma o risco de extinção e sobrevivência local 

através de deformidades morfológicas em embriões de Rhamdia quelen.  

O estudo de levantamento realizado por Gonçalves dos Santos (2017), revelou a presença de 

443 estabelecimentos industriais situados em Araucária e cidade industrial de Curitiba 

agrupadas em Indústrias Metalúrgicas, Indústrias de Papel e Celulose, Indústrias de Plásticos e 

Borrachas, Indústrias de Alimentos e Indústrias Químicas o que potencialmente levam à 

liberação de diversos agentes químicos distribuídos nas mais variadas classes de poluentes. 

 

1.3 Peixe como modelo animal de estudo 

 A utilização de organismos aquáticos, como o caso de peixes para o monitoramento 

ambiental (Felício et al., 2018), apresenta vantagens importantes (Sharma et al., 2013), visto 

que são susceptíveis às substancias toxicas presentes na água (Stoliar & Lushchak, 2012).  

            Estudos recentes mostram que os efeitos ocorrem em diferentes níveis de organização 

biológica como: moleculares, celulares, morfológicos e fisiológicos e que pode influenciar o 

desempenho e o bem-estar ecológico da população, reprodução, crescimento e sobrevivência 

dos organismos aquáticos (Carvalho, 2015).  

 A tilápia (Oreochromis niloticus; Linnaeus, 1757), é uma espécie bastante estudada em 

trabalhos experimentais de laboratórios (Fernandes et al., 2007; Jiraungkoorskul et al., 2002; 

Almeida   et al., 2009; Ogunji et al., 2007; Adham et al., 2001; Al-Kahtani et al., 2009) e 

constitui portanto, um modelo importante nos estudos de toxicologia experimental (Figura 2). 

 

 



5 
 

  

 

Figura 2. Exemplar de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1757), perciformes: Cichlidae 

(Autor, 2018). 

 Essa espécie é tolerante a uma grande diversidade de condições ambientais (Dias, 2009), 

apresenta hábitos alimentares onívoros (comportamento alimentar versátil), tem bom 

desenvolvimento em temperaturas quentes (faixa de temperatura ideal), elevadas taxas de 

crescimento e reprodução, resistência a doenças e apresenta comportamento social hierárquicos 

em relação a outros animais submissos (Scaia et al., 2018). 

 

1.4 Biomarcadores 

 Os xenobióticos são considerados como qualquer substancia não produzida pela célula 

e que ao vencer a barreira biológica é capaz de induzir mudanças nos processos moleculares, 

bioquímicos ou estruturais de animais expostos (Bols et al., 2001). Já os biomarcadores 

constituem a mensuração das respostas biológica face às alterações, independentemente do 

nível de organização biológica, o que permite de forma preditiva avaliar a interação biológica 

e química conceituando os riscos de exposição (Strimbu & Tavel, 2010; Van Gestel et al., 1996; 

Oost et al., 1996).  

As respostas biológicas a nível celular, tecidual ou sistêmico podem ser analisadas e suas 

alterações avaliadas e convertidas em biomarcadores de exposição ou efeito (Mayeux, 2004; 

Gerrlach et al., 2018; Van Gestel et al., 1996; Forbes et al., 2006). Esses biomarcadores são 

importantes na avaliação do risco ecológico e são empregados para prever os efeitos a nível 

populacional ou de comunidade. Além disso, são também utilizados em ações de 

biomonitoramento, gestão da saúde das populações naturais ou da integridade do ecossistema 

a longo prazo (Strimbu &Tavel, 2010), servindo ainda para diagnóstico do risco de exposição 

a populações humanas. 
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Tabela 1. Resumo da aplicação de biomarcadores em diversos níveis de organização biológica nos indivíduos. 

Fonte: (Schmitt & Dethloff, 2000).  

Método Descrição Tecido Sensibilidade 

Expressão de 
Vitelogenina 

precursor de vitelo, normalmente 
sintetizado no fígado da fêmea 

Plasma Modelo para compostos 
desreguladores endócrinos 

Análise Química Policíclicos aromáticos (HPAs) 
em bile 

Bile Biodisponibilidade de HPAs 

Sistema P450 Indução enzimática do sistema de 
destoxificação 

Fígado PCBs, HPAs, dioxinas e furanos 

Imunologia primeira linha de defesa do 
organismo. 

Fígado Múltiplo contaminantes, incluindo 
HPAs e metais 

Necropsia Visualização das anomalias 
externas ou internas (lesões, 
parasitas, tumores), relacionado a 
contaminantes 

Vários 
tecidos 

Saúde geral do organismo 

Histopatologia Exame microscópico, presença de 
lesões, exposição químicos 

Fígado, 
brânquias 
e gônadas 

Saúde geral do organismo aos 
contaminantes 

Índices Somáticos Massa relativa de alguns órgãos, 
indicativa de exposição química 

Gônada e 
fígado 

Saúde geral do organismo 

 

1.4.1 Biomarcadores de estresse oxidativo 

 O oxigênio é essencial no metabolismo aeróbico como receptor de elétrons na 

fosforilação oxidativa (Almeida et al., 2009) e nas reações de oxidação e redução (Martinez-

Álvarez et al., 2005). No entanto, pode gerar espécies reativas de oxigênio (Figura 3) na cadeia 

transportadora de elétrons, citosol e peroxissomos (Luschchak,2011).  

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema sinalizando as vias de formação de espécies reativas de oxigênio durante a utilização da 

molécula em organismos aeróbicos.  
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 As espécies reativas de oxigênio como ânion superóxido (O2
-), peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e radical hidroxila (OH.) podem provocar danos em macromoléculas celulares quando 

o fluxo de elétrons for desacoplado (Almeida et al., 2009; Martínez-Álvarez et al., 2005) ou 

quando os mecanismos de neutralização dessas moléculas falharem (mecanismo antioxidante) 

(Figura 4). Nesse caso, a prevenção e interceptação de espécies reativas de oxigênio constituem 

o principal pré-requisito evolutivo para a vida aeróbica (Sies, 1986).  

 Um desequilíbrio no mecanismo ou um descompasso na produção e neutralização 

dessas moléculas leva a célula a um estado pró oxidante, também descrito como estresse 

oxidativo (Zhang et al., 2008; Almeida et al., 2009). Fazem parte da primeira linha de defesa 

antioxidante os grupos não-enzimáticos como as vitaminas E, vitamina C e glutationa, esses 

funcionam como cofatores para os antioxidantes enzimáticos como a glutationa peroxidase, 

catalase e outras peroxidases (Sies, 1986).  

             As reações enzimáticas de conjugação com substratos eletrofílicos ao co-substrato 

glutationa (GSH) é importante nos vertebrados, aumentando a solubilidade dos compostos em 

água e auxiliando os processos de excreção (Ogunji et al.,2007). As enzimas da Fase II 

participam na transformação do xenobióticos por meio de reação de peroxidase GSH: 2GSH + 

ROOH - GSSG- ROH + H2O (SIES, 1986) isso impedem cascatas de reações oxidativas 

(Martínez-Álvarez et al., 2005) e ajuda a preservar a identidade do material genético da célula 

(Lushchak, 2011). 

 O estresse oxidativo é um tipo de efeito já relatado para vários xenobioticos em 

organismos aquáticos, induzindo mudanças nos processos celulares (Bols et al.,2001). Nesse 

caso a medida dos níveis de atividade das enzimas antioxidantes quando se alteram, constituem 

formas de avaliar os efeitos dessas moléculas (Figura 4). Nesse caso pode-se também relacionar 

ao estresse oxidativo os danos em proteínas (carbonilação), peroxidação de lipídeos de 

membranas celulares (Martínez-Álvarez et al., 2005;Almeida  et al., 2009), danos em proteínas 

ou DNA o que  nesse caso pode implicar em erros na replicação levando a alterações 

cromossômica (Bols et al., 2001; Ogunji et al., 2007). 
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Figura 4: Esquema representativo do equilíbrio entre produção, eliminação de ROS e seus potenciais efeitos 

biológicos (Lushchak, 2011; adaptado pelo Autor, 2018). 

 

1.4.2 Biomarcadores morfológicos 

 O conhecimento de lesões em tecidos de peixes é importante na avaliação de processos 

patogênicos (Bunton, 1996) podendo segundo Boorman et al. (1997) serem classificados em 

degenerativo, inflamatório, hiperplásicos e neoplásico, necrose e agregados de macrófago. Por 

um outro lado, a avaliação da intensidade patológica associado a um fator de ocorrência e efeito 

biológico favorece uma avaliação quantitativa dos níveis de lesão e danos histopatológicos 

(Bernet et al., 1999).  

 Alguns tecidos, como por exemplo as brânquias, constituem superfícies susceptíveis à 

exposição a substâncias tóxicas e patógenos presentes na água (Wilson, 2002) onde o tempo de 

exposição, as condições da água e a espécie (Rao et al., 2003) são fatores determinantes para a 

avaliação dos efeitos. Essas apresentam áreas funcionais de troca de oxigênio, liberação de 

dióxido de carbono, osmorregulação e excreção de nitrogênio (Sollid & Nilsson, 2006), e sendo 

assim os danos podem ser relacionados com vários fatores fisiológicos. 
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           As alterações patológicas do fígado são classificadas em distúrbios circulatórios, 

alterações regressivas ou progressivas, inflamação, ou tumores, essas alterações afetam a 

coordenação na desintoxicação (Sabullah et al., 2015) ou eliminação dos xenobiontes (Ashraf 

et al., 2013) durante a excreção de xenobióticos (Pereza et al., 2018). Os efeitos tóxicos são 

inflamatórios (infiltração leucocitária) (Salamat, & Zarie, 2012), congestão dos vasos 

sanguíneos, acumulo de gordura, aumento de centros melanomacrofagos (Authman et al., 2015) 

que podem ser responsáveis pela degeneração e necrose hepática (Ala & Osman, 2012). 

          Análise das alterações das gônadas basea-se na progressão das espermatogonias ou 

células germinativas testiculares (Rajakumar et al., 2012) que têm efeito considerável na 

qualidade e quantidade dos espermatozoides (Rajakumar et al., 2012; Harries et al., 1996; Seki 

et al., 2003), quando os túbulos seminíferos ficam alterados patologicamente. O lúmen 

desprovido de células germinativas reduz a fertilidade e apresenta consequências no 

recrutamento dos peixes em ambientes naturais (Ibor et al., 2016). 

 

1.4.3 Os biomarcadores genotóxicos 

 Nesse tipo de biomarcador, podem ser observadas mutações cromossômicas e eventos 

iniciais de carcinogênese pela exposição a determinados contaminantes. Assim medir danos na 

estrutura do DNA constituem fatores genéticos importante em células eucarióticas e as 

consequências são anormalidades que podem evoluir para um diagnóstico populacional 

(Fenech, 2000). 

  Os danos observados nos núcleos de hemácias em peixes devido a exposição química 

constituem um método prático e pouco ou não invasivo (Carrasco et al., 1990). Além disso é 

uma metodologia de fácil aplicação, de baixo custo e de resultados rápidos (Fenech, 2000; 

Carrasco et al., 1990). Constituem essas variações alterações no formato do núcleo (lesões em 

cromatina ou estrutura do citoesqueleto nuclear) classificadas em: (i) lobados (invaginações 

maiores), (ii) núcleos vacuolados, (iii) núcleo entalhado e (iv) micronúcleos. Os micronúcleos 

são formados no citoplasma a partir de fragmentos de cromossomos deixados durante a anáfase 

(Heddle, 1972) ou núcleos filhos regulares e núcleos secundários menores (Schmid, 1975). 
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1.4.4 Biomarcador de estrogenicidade (vitelogenina) 

 A reprodução depende do sistema endócrino, o qual é responsável pela síntese e 

liberação de hormônios esteroides pelo hipotálamo. O hipotálamo sinaliza a hipófise a liberar 

hormônios gonadotrofinas que promovem a produção de progestinas, andrógenos e estrogênios 

que regulam o comportamento reprodutivo (Leet et al., 2011). De acordo com o mesmo autor, 

os estrogênios nas gônadas estimulam o desenvolvimento de oócitos nas fêmeas durante a 

maturação sexual quando ocorre a indução na expressão de vitelogenina. 

 A proteína vitelogenina é um biomarcador de estrogenicidade, sintetizado e secretado 

pelo fígado em resposta a presença do hormônio estradiol sintetizado em épocas reprodutivas, 

o qual encontra-se em menor níveis no plasma de fêmeas imaturas e machos nas espécies 

ovíparas (Heppell, 1995). O saco vitelínico é essencial (Alkobaby, 2008) para alimentar o 

embrião, um fator importante para sucesso reprodutivo (Rotchell & Ostrander, 2003) e depende 

essencialmente da expressão da vitelogenina que se concentra no vitelo dos óvulos antes da 

fecundação. Após a fecundação essas moléculas, juntamente com outras irão constituir o vitelo, 

alimentando assim o embrião até que esse atinja o estagio larval.  

           As substancias químicas de origem industrial que mimetizam estrógenos (Celebi & 

Babazadeh, 2016; Ibor et al., 2016), são produtos desreguladores endócrinos (Seki et al., 2003; 

Ibor et al., 2016) com propriedades semelhantes a hormônios (Ibor et al., 2016), induzem 

respostas que afetam negativamente a reprodução (Celebi & Babazadeh, 2016) e produzem 

alterações reprodutivas (Ibor et al., 2016).  

            Os desreguladores são pesticidas, inseticidas, detergentes, surfactantes, ftalatos, 

alquifenois, plasticantes (Burgos et al., 2016; Celebi & Babazadeh, 2016), estrógenos naturais 

e sintéticos. Esses podem ser ativos mesmo em concentrações baixas (Burgos et al., 2016; 

Harries et al., 1996; Bitencourt et al., 2011) interferindo na síntese, secreção, transporte, 

recepção, ação ou eliminação dos hormônios endógenos no organismo (Bitencourt et al., 2011). 

 O peso molecular da vitelogenina está na faixa de 150 a 180 kDa, e a avaliação 

qualitativa ou quantitativa é realizada por procedimentos como o Western-Blotting (Jones et 

al., 2000). A expressão de vitelogenina em machos na presença de xenobióticos que mimetizam 

a ação de estrógenos, constitui um forte biomarcador molecular para avaliar a presença e a 

biodisponibilidade de substâncias com potencial desregulação endócrina nos ambientes 

aquáticos. Existe hoje uma preocupação sobre a presença de hormônios lançados nas águas 

residuais municipais devido a excreção humana de anticoncepcionais e de hormônios sintético 
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de origen na pecuária. Esse é um aspecto de suma importância pois não somente interfere com 

a integridade de populações de peixes, alterando o ecossistema e a comunidade de organismos 

aquáticos, como pode também constituir um grave problema de saúde pública.  

 A perturbação na homeostase hormonal normal, envolve também lesões dos tecidos 

envolvidos, o que pode alterar os sinais hormonais e levar a uma desregulação endócrina por 

outras vias (Jones et al., 2000), alterando o desenvolvimento das gônadas, diferenciação sexual 

assim como interromper os processos reprodutivos normais (Leet et al., 2011). No entanto, para 

se utilizar a expressão da vitelogenina como um biomarcador de desregulação endócrina, é 

preciso que o receptor de estrogênio esteja presente nas células alvo (Rotchell &Ostrander, 

2003). 

 

1.4.5 Biomarcadores de neurotoxidade 

 Esse é um dos mais antigo biomarcadores utilizados no biomonitoramento ambiental, 

inicialmente empregado para avaliar a presença de pesticidas carbamatos e organofosforados 

em tecidos específicos (Rodriguez-Fuentes et al., 2013). Nesse caso, a presença de substâncias 

neurotóxicas em ambientes aquáticos tem sido avaliada pela alteração da atividade da enzima 

colinesterase no sistema nervoso e muscular de vertebrados (Topal et al., 2015).  

             Mais especificamente, a atividade da acetilcolinesterase (AChE) é utilizada como um 

biomarcador de efeitos colinérgicos entre a transmissão neurológica e neuromuscular (Oliveira 

et al., 2012). Essa enzima tem papel chave no sistema nervoso pois hidrolisa a acetilcolina nas 

junções sinápticas (Rodriguez-Fuentes et al., 2013), o que leva ao restabelecimento normal da 

condição sináptica impedindo a interrupção do impulso nervoso. O efeito está relacionado ao 

acúmulo do neurotransmissor na fenda sináptica levando a uma superestimulação com sinais e 

sintomas fisiológicos importantes (Silva de Assis, 2011). De acordo com a mesma autora, a 

especificidade e respostas rápidas são importantes na resposta dos efeitos de um contaminante 

nos níveis de organização biológica baixa (molecular e bioquímica).  

              O desempenho na natação das populações de peixes, relacionado com o sucesso 

alimentar, predação e comportamento reprodutivo, deve-se ao funcionamento normal das 

sinapses químicas, regidos pela ação da acetilcolinesterase na coordenação e transmissão de 

movimentos. 
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1.4.6 Justificativa 

 A condição ruim da água do alto rio Iguaçu (região Metropolitana de Curitiba) a 

classifica como extremamente poluída (ANA & SEMA, 2010). Mais crítica ainda é a incômoda 

posição que o Rio Iguaçu tem na classificação dos rios urbanos Brasileiros pelo IBGE, como o 

segundo mais poluído rio Urbano do Brasil, perdendo apenas para o Rio Tietê em São Paulo.  

Estudos recentes do nosso grupo (Freire et al., 2015; Santos et al., 2016;  Brito et al., 2017; 

Yamamoto et al., 2016, 2017 e 2018) tem demonstrado pela primeira vez que as águas do Alto 

e Médio Iguaçu encontram-se em péssimas condições, reforçando ainda com mais elementos 

os estudos de monitoramento realizados pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná). 

 Essa má condição do Rio não é condizente com o seu papel importante em um dos 

principais cartões postais do estado do Paraná e do Brasil, onde encontram-se o Parque Nacional 

do Iguaçu e as Cataratas do Iguaçú, reconhecidos pela UNESCO como património Natural da 

humanidade (ANA & SEMA, 2010). 

 Estudos de biomonitoramento com o uso de biomarcadores são importantes pois 

favorecem uma avaliação mais completa da gravidade do problema da qualidade a água do Rio 

Iguaçu, bem como permite estabelecer políticas de manejo e conservação. Todas essas ações 

tem reflexo direto na biodiversidade da bacia do Rio Iguaçu, onde ocorrem várias espécies de 

peixe endêmicas, assim como na saúde de populações humanas que se beneficiam com o uso 

dessas águas para o consumo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral: Avaliar experimentalmente a qualidade da água do alto Iguaçu com o uso de 

biomarcadores de resposta e efeito em Oreochromis niloticus.  

2.2. Específicos:  

a) Avaliar a qualidade química da água e a bioconcentração de metais em brânquias, fígado 

e músculo de O. niloticus após exposição; 

b) Determinar o índice gonadossomático (IGS) e hepatossomático (IHS) bem como o fator 

de condição em O. niloticus após exposição; 

c) Avaliar as alterações histopatológicas em tecidos alvos de O. niloticus: brânquia, fígado 

e gônadas após exposição;  

d) Investigar as respostas antioxidantes em fígado de O. niloticus após a exposição; 

e) Determinar a neurotoxicidade em cérebro e músculo de O. niloticus medindo a atividade 

da colinesterase (ChE) após exposição; 

f) Avaliar aspectos de genotoxicidade por meio contagem de micronúcleos em eritrócitos 

de O. niloticus após exposição; 

g) Avaliar a presença de desreguladores endócrinos através da detecção de vitelogenina 

(Vtg) no plasma sanguíneo de indivíduos machos em O. niloticus após exposição. 

 

3.HIPÓTESES: 

H0: Alteração dos padrões normais de biomarcadores histopatológicos, bioquímicos e 

moleculares em adultos de Oreochromis niloticus é indepedente da má qualidade da água no 

Alto Iguaçu. 

HA: A má qualidade da água no Alto Iguaçu interfere com os padrões normais dos 

biomarcadores histopatológicos, bioquímicos e moleculares em adultos de Oreochromis 

niloticus expostos experimentalmente de forma subcrônica. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Coleta de água no rio Iguaçu, aquisição e exposição dos peixes 

 Foram coletados 400 litros de água em containers semanalmente entre os períodos de 

maio e agosto de 2017 no Parque das Águas localizado no município de Araucária. A coleta foi 

realizada sobre uma ponte que se estende sobre o rio, localizada na rua Benjamim Constant, 

com auxílio de uma bomba de sucção que direcionava a água para containers de 200 litros e 

transportados para o Laboratório de Bioensaios do Departamento de Biologia Celular da UFPR. 

Esse ponto de coleta foi escolhido por reunir todos os despejos das atividades da região 

metropolitana de Curitiba (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Coleta de água no alto do rio Iguaçu no município de Araucária (RMC) e transporte para o Laboratório 

de Bioensaio do Departamento de Biologia Celular (Setor de Ciências Biológicas-UFPR). 

 Em cada coleta de água semanal, foi separada uma amostra de 200 ml preservada com 

0,5% de ácido nítrico em vidro âmbar para as químicas de metais (Cu, Mn, Fe, Ni, Cd, Pb, Cr, 

Co e Zn), e outra amostra de mesmo volume foi congelada e utilizada para análise química de 

poluentes orgânicos como: HCHs, Heptacloros, Drins, Clordanos, Endossulfanos, DDTs, 

congêneres de PCBs (8, 18, 28, 31, 33, 44, 49, 52, 56, 66, 70, 74, 77, 81, 87, 95, 97, 99, 101, 

105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 132, 138, 141, 149, 151, 153, 156, 157, 158, 167, ,170, 174, 

177, 180, 183, 187, 189, 194, 195, 201, 203, 206, 209), HPAs (2-3 anéis, 4-6 anéis, Alquis e 

naturais), além de hormônios e alguns fármacos.  
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Para análise de metais bioacumuladas nos tecidos dos peixes por grupo, as amostras 

foram e armazenados no -80 oC e analisadas de acordo Cotta et al. (2006). Após a digestão 

ácida (Método EUA EPA 3005A para água; Método US EPA 3050B para amostras de tecidos), 

um espectrômetro de absorção atômica (FAAS, Varian, AA 240FS), (Apud Yamamoto et al., 

2016). 

Estas análises foram realizadas em colaboração com o Departamento de Química 

(UEPG) e Centro de Estudos do Mar/UFPR. O restante da água foi utilizada para expor os 

exemplares de peixes juvenis de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), obtidos na estacão de 

piscicultura Panamá (http://www.pisciculturapanama.com.br/) localizada no município de 

Paulo Lopes-SC, e transportados para o laboratório de Bioensaio do Departamento de Biologia 

celular (Setor de Ciências Biológicas/UFPR). 

            No início do experimento, os exemplares de O. niloticus foram pesados (35,48±2,91g), 

e randomicamente distribuídos nos tanques de 150 litros. Foram adicionados 8 exemplares de 

O. niloticus em cada tanque em triplicata, constituindo diferentes grupos sendo: controle (água 

de abastecimento público filtrada em carvão ativado e filtro de resina), e um grupo para cada 

uma das diluições da água testadas do rio Iguaçu (25%, 50% e 100%) (figura 6). O período de 

exposição foi de 81 dias. 

 

Figura 6. A - Esquema do desenho experimental; B - Visão externa do Laboratório de Bioensaios e detalhe dos 

tanques na parte interna utilizados durante o período experimental. 
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 Durante o período experimental os animais foram alimentados duas vezes com a ração 

Poytara® de manhã e a tarde, anotado o consumo e a sobra da ração na superfície nos grupos 

de exposição nas caixas FORTLEV® com a capacidades de 150 litros de água. A água antes 

de ser distribuída aos tanques semanalmente era previamente aquecida por termostatos 

(ATman-AT-200W), e durante o experimento os parâmetros físico-químicos (Temperatura e 

Oxigênio dissolvido) foram controlados nos períodos da manhã-tarde. A cada semana 1/3 de 

água foi semanalmente trocada de cada tanque e o fotoperíodo foi natural. A cada dois dias os 

eventuais detritos eram retirados dos tanques por sifonagem. O desenho experimental foi 

aprovado pela comissão de ética no uso de animais em experimentação do Setor de Ciências 

Biológicas/UFPR/CEUA registrado sob o número1060. 

 

4.2. Coleta do material biológico 

 Após 81 dias de exposição os animais foram anestesiados com MSS 222 0,02% 

(Sulfonato Metano de Tricaína-Sigma Aldrich®) e realizada a biometria onde para as pesagens 

foi utilizada uma balança de precisão, enquanto um ictiômetro foi utilizado para as medidas de 

comprimento padrão e zoológico (cm). Na sequência, foram coletadas alíquotas de 2 ml de 

sangue a partir da veia caudal usando uma seringa heparinizada e misturado com 

fenilmetilsulfonilfluoreto antiproteolico, (PMSF; 10 mmolL-1), o plasma foi obtido após 

centrifugação a 4000 g, 4oC e armazenados a -80oC para analises posteriores de alterações dos 

eritrócitos e analises moleculares de VTG. Em seguida os animais foram sacrificados por secção 

vertebral e realizada a coleta dos tecidos (fígado, brânquias, gônadas, cérebro, músculo e 

alíquotas da bílis), os quais foram devidamente separados para analises histológicas, 

bioquímicas, moleculares e químicas. 

 

4.3. Processamento e analise dos tecidos  

4.3.1 Analises histológica do fígado e brânquias 

 O fígado e gônadas foram fixados após serem acondicionado em cassetes plásticos e 

mergulhados em solução fixadora (ALFAC - etanol 85%, formol 10% e ácido acético 5%) pelo 

período de 16 horas. Após a fixação o material foi lavado e mantido em Álcool 70% a 4oC até 

serem processados. Em seguida os tecidos foram desidratados em concentrações crescentes de 

álcool, diafanizados em xilol e incluídos em resina Paraplas Plus (Sigma®) no Processador de 



17 
 

  

Tecidos MICRON EC350. Esse é composto de 9 garrafas contendo: etanol 80%, 90%, 95%, 

100% (3X), xilol mais etanol (50/50%) e xilol 100%. Posteriormente o material foi posicionado 

para o corte e emblocado na mesma resina usando o dispensador de resina. Os blocos foram 

trimados e os corte efetuados com espessura de 5 μm no Micrótomo semi automático Leica 

modelo RM 2145, distendidos, corados em hematoxilina e eosina e montados em resina 

Entellan de acordo com protocolo de rotina do Laboratório de Toxicologia Celular: 

� Hidratação: 6 minutos (xilol, álcool 100%), 3 minutos (álcool 90%,80%, 70%), imersão 

na água destilada, 1 minuto na hematoxilina, lavagem em água corrente 10 minutos, 2 

imersões em água destilada, e corados em eosina 30 segundos, novamente lavados. 

�  Desidratação:   entre 1 e 3 minutos no álcool 90% e 95%, 3 minutos (2 vezes álcool 

100%, álcool+ xilol; xilol I e II) e finalmente montagem das lâminas com Entellan. 

 As observações e fotos de alterações histológicas do fígado foram realizadas através de 

microscópio de Luz acoplado ao monitor (software Cellf for life-olympus DP72).  Foram 

considerados os seguintes parâmetros: distúrbios circulatórios, mudanças regressivas dos 

tecidos, depósitos celulares, mudanças progressivas dos tecidos, inflamação, presença de 

melanomacrofagos e neoplasias. Às alterações ou lesões foram atribuídos fatores de 

importância que varia entre 1 e 3, lesões de importância histopatológica mínima, moderadas, 

severas ou que leva à perda parcial ou total da função do órgão e calculado através de valor de 

score atribuído que define grau de ocorrência de cada lesão, variando entre 0 e 6 para o cálculo 

do índice de lesão do órgão (Bernet et al (1999). Posteriormente é aplicada a estatística para 

avaliar se há diferenças entre os grupos avaliados no experimento. 

 Nas observações histológicas das gônadas baseou-se nas proporções de células 

germinativas e os estágios de maturação (Radael et al., 2016; Salaro et al., 1999; Yamamoto et 

al., 2018). O reconhecimento das fases reprodutivas constitui um dos parâmetros utilizados no 

gerenciamento dos recursos pesqueiros e consequente manejo reprodutivo das espécies 

(Quagio-Grassiotto et al., 2013). A caracterização das células germinativas em seus diferentes 

estágios de desenvolvimento (Radael et al., 2016), permite analisar estagio de maturação de 

acordo com as células germinativas presentes nas gônadas (Salaro et al., 1999). A 

gametogênese nos teleósteos tem início no epitélio dos túbulos seminíferos e são reconhecidas 

4 fases sequenciais: desenvolvimento; apto à liberação de esperma; regressão e regeneração 

(Quagio-Grassiotto et al., 2013). 
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4.3.2 Análise ultraestrutural de brânquias  

 As análises morfológicas das brânquias foram realizadas pela observação dos arcos 

branquiais através de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Foram coletados o segundo 

arco branquial esquerdo de 20 amostras (5 em cada grupo de exposição). O material foi fixado 

em Glutaraldeido 3% diluído em tampão Cacodilato de Sódio 0,1M em pH7,2 -7,4, mantidos a 

4oC até o momento de processar. Para o processamento, o material foi primeiramente lavado 

no mesmo tampão, desidratado em série alcoólica crescente (MERCK®) (40%, 50%, 70%, 

85%, 95% e 100% (2X) 15 minutos cada. 

 Após a desidratação em etanol, o material submetido ao Ponto Crítico com CO2 líquido 

(Balzers SCD 030) durante 1hora e 30 minutos para finalizar o processo de desidratação. 

Posteriormente o material foi metalizado (1minuto e 30 segundos) com ouro e observado em 

microscópio eletrônico de varredura. As análises e imagens foram obtidas no Centro de 

Microscopia Eletrônica da Universidade Federal do Paraná (UFPR) utilizando o Microscópio 

Eletrônico de Varredura (JEOL JSM 6360-LV). 

 

4.3.3 Genotoxidade 

 Os esfregaços de sangue foram realizados em lâminas de vidro fixados em etanol 100% 

e deixados para secar em temperatura ambiente, corados por 5 minutos em corante Roosefeld 

(Eosina-azul de metileno) em seguida adicionado 10 gotas de água destilada nas lâminas 

durante 15 minutos, por fim foi realizada a lavagem definitivas das lâminas. Para análise das 

alterações nas hemácias as imagens foram capturadas no microscópio convencional (software 

Cell for life-olympus DP72), no Centro de Tecnologias Avançadas em Fluorescência - CTAF 

do Setor de Ciências Biológicas/UFPR. Para as análises foram consideradas as seguintes 

alterações: (i) lobados (invaginações maiores), (ii) núcleos vacuolados, (iii) núcleo entalhado e 

(iv) micronúcleos (Heddle, 1972). 

 

4.3.4. Biomarcadores bioquímicos 

4.3.4.1. Preparo de amostras 

 Foram preparadas amostras de 4 tecidos: cérebro, músculo, fígado e brânquia que foram 

pesadas, homogeneizados em tampão  Tris-HCl 20 mM, EDTA 1,0 mM, pH 7,6, PMSF 1mM 

para o fígado e tampão fosfato de Potássio 0,1 M, pH 7,5  para (cérebro e músculo) 
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centrifugados em (alegra TM x-22R) e (TECNAL TE-103, 10.000-33000 RPM) e os 

sobrenadantes e alíquotas congelados em Ultrafreezer -80ºC.  

 Foi realizada analise de proteínas segundo Bradford (1976) onde foi utilizada a curva 

padrão de BSA (albumina soro bovino) para futuras normalizações (1mg/ml de BSA diluído 

através da seguinte formula C1*V1=C2*V2, onde C= concentração e V= volume). A curva foi 

obtida com a seguinte proporção 1mg/ml de BSA; 0,75; 0,5; 0,25; 0,125; 0 mg/ml de BSA e 

quantificado pelo método de Bradford. 

 

4.3.4.2. Homogeneização do fígado 

 Foi pesado 0,3 g do fígado e adicionado 0,5 ml de tampão Tris-HCl e PMSF na 

homogeneização e completo com 1,5 ml na centrifugação, onde a gordura foi descartada. Foi 

alicotado duzentos microlitros de sobrenadante das amostras cristalinas foram separadas em 7 

ependorfs para ensaios bioquímicos diferentes: lipoperoxidação (LPO), tióis não proteicos 

(NPT), carbonilação de proteínas (PCO), atividade da glutationa S-transferase (GST) e da 

catalase (CAT), e mantidas em Ultrafreezer -80oC. 

 

4.3.4.3. Análise de Acetilcolinesterase 

 Foi homogeneizado 0,2-0,3 g do músculo e cérebro em 0,5ml de tampão fosfato de 

potássio 0,1M, pH 7,5 e completo com 1,5 ml na centrifugação (12000g) durante 20 min a 4°C. 

O sobrenadante foi preservado em Ultrafreezer -80oC e utilizado posteriormente para 

quantificação de proteínas (Bradford) e ensaios. 

 As diluições das amostras do músculo e cérebro foi 1/10 ou 1/20, pipetadas em triplicata 

e as análises foram baseadas na metodologia descrita em Ellman et al. (1961). Foi preparada a 

Solução 1:  0,0093 g de DTNB (5,5-ditio-bis-2-nitrobenzoato) adicionado 1,11 ml de metanol 

e completado em 30ml de tampão de homogeneização (Tris-HCl, EDTA, PMSF). E a solução 

2:  0,0322 g de iodeto de acetiltiocolina em 12 ml de tampão de homogeneização. 

 Para a medição da atividade da enzima foi utilizada 130 μl da solução de DTNB e iodeto 

de acetiltiocolina nas amostras. Este substrato é hidrolisado pela AChE em tiocolina e acetato, 

sendo que a tiocolina resultante reage com o DTNB gerando o ânion 5-Tio-2-nitrobenzoato 

responsável pelo aparecimento de coloração amarela, a qual pode ser monitorado pelo aumento 

de absorbância a 415 nm. As leituras foram realizadas em espectrofotômetro de microplaca a 

405 nm, com intervalos de 52 segundos cada. Os resultados foram expressos em nanomoles de 

acetitiocolina hidrolisada x min-1 x mg de proteína-1.  
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4.3.4.4 Peroxidação lipídica (LPO) 

 A análise de degradação de ácidos graxos foi através do Método FOX (Ferrous 

Oxidation / Xylenol Orange Method) - (Jiang et al., 1991, 1992), que se baseia na rápida 

oxidação do Fe2+ mediada por peróxidos sob condições ácidas e posterior formação do 

complexo Fe3+ - laranja de xilenol na presença do estabilizador hidroxitolueno butilado, que 

absorve luz a 550-570 nm. Foram necessários 3 reagentes, Solução I: 0,006 de xilenol 

tetrassodica e 1,2 ml de metanol, Solução II: 0,00588g de FeSO4.NH4 e 0,6 ml H2O desionizada, 

e Solução III: 0,05292 g BHT, 1,2 ml metanol adicionado a 150 μl de ácido sulfúrico. O 

sobrenadante das amostras foi pipetado em triplicata (200μl) em microplacas de 96 poços e os 

resultados expressos em nanomoles de hidroperóxidos x mg de proteína-1. 

 

4.3.4.5 Concentração de tióis não proteicos (TNP) 

 A determinação do conteúdo de tióis não proteicos foi realizada comparando-se à curva-

padrão de GSH (Sedlak e Lindsay, 1968). Foram utilizadas 3 soluções: Solução I (5 gramas de 

ácido tricloacetico a 50% dissolvido em 10 ml de água deionizada num único ependorf), solução 

II (0,0079 gramas de DTNB-ácido 5,5’-ditio-bis-2-nitrobenzóico a 2,5 mM dissolvido em 500μl 

de metanol e 7,5 ml de tampão Tris-base a 0,4 M, pH 8,9) e solução III (a curva-padrão de 

GSH: 0,0012 de GSH em 976 μl de Tampão Tris-base a 0,4 M, pH 8,9. Essa é concentração 

base para outras concentrações (160μM; 80μM; 40μM; 20μM;10μM; 5μM; 0 μM) da curva. As 

pesagens utilizadas no ensaio foram as mesmas, corresponde com a quantidade de amostras do 

protocolo pipetados em triplicatas 50μl de amostras em microplaca. A concentração de tióis foi 

expressa em nanomoles de tióis x mg de proteínas-1. 

 

4.3.4.6 Atividade de Glutationa S-transferase (GST) 

 A metodologia foi baseada na técnica descrita por (Keen et al., 1976, com 

modificações), as amostras foram normalizadas para 1,0 mg/ml e pipetadas em triplicata (20 

μl) em microplacas de 96 poços. Foi preparado o meio de reação com duas soluções. Solução 

I: (0,0186g de GSH adicionado 1ml de tampão fosfato de potássio 0,1 M, pH 6,5) e Solução II: 

(0.0162 g de CDNB, 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno 2 mM; adicionado 2ml de etanol; 37ml de 

tampão fosfato de potássio 0,1 M, pH 6,5). Para análise foram pipetados 180 μl do meio de 

reação contendo GSH 1,5 mM e CDNB. A leitura foi realizada imediatamente em seguida em 

comprimento de onda de 340 nm com tempo total de 300 segundos. O aumento gradual na 
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absorbância foi monitorado e a atividade foi expressa em μmoles de tioéter formado x min-1 x 

mg de proteína-1. 

 

4.3.4.7 Atividade da Catalase 

 A análise da atividade da Catalase foi baseada na técnica descrita por Aebi (1984), cujo 

princípio se dá pelo decréscimo de absorbância a 240 nm devido à degradação do peróxido de 

hidrogênio em oxigênio e água. As amostras foram normalizadas para 0,3 mg/ml, pipetado nas 

microplacas 100μl de amostras e 175μl do meio de reação (2x257 μl de O2H2 30 mM; 2,5 ml 

de tampão Tris-HCl 1,0 M EDTA 5,0 mM pH 8,0; 47,243 ml de água deionizada). O tempo de 

leitura total foi de 60 segundos a intervalos de 1 segundo (experimento realizado em triplicatas), 

os resultados expressos em mmoles de H2O2 degradado x min-1x mg de proteínas. 

 

4.3.4.8 Carbonilação de proteínas (PCO) 

 Proteínas podem ser oxidadas ou carboniladas durante o processo de estresse oxidativo 

e os danos estruturais nessas moléculas podem formar grupos aldeído e cetônicos (Levine et al. 

1994). O método consiste em reagir o 2,4-dinitrofenil-hidrazina (DNPH) com as proteínas 

carboniladas, formando dinitrofenil-hidrazonas que podem ser detectadas a 358-370 nm. O 

método não detecta carbonilas com grupos funcionais como ác. carboxílicos, amidas e ésteres 

os quais não reagem como o DNPH.  

 Foi preparado 200 μl de sobrenadante normalizado para 2mg/ml adicionado ao meio de 

reação DNPH (2,4-dinitrofenil-hidrazina) a 10 mM e os tubos de amostras para o branco foram 

preparado em HCl a 2 M sem adição de DNPH, encubados a 37°C durante 90 minutos. Em 

seguida foi adicionado 700 μl de ácido tricloroacético 28% para precipitação proteica com 

posterior centrifugação, lavagem por ressuspensão e descarte de sobrenadante sem remover 

qualquer parte do precipitado (procedimento repetido 3 vezes) até a solução de acetato de etila-

etanol removida estar transparente. As proteínas foram então solubilizadas em hidrocloreto de 

guanidina a 6 M e centrifugadas, e o conteúdo de carbonilas foi determinado (ʎ= 360 nm) e 

expressos μmol carbonilas x mg de proteína-1. 

 

4.3.4.9 Análise Molecular de vitelogenina (vtg) 

 O teor de proteínas das amostras de plasma foi determinado pelo método de Bradford 

(1976), diluídas em 50μg numa proporção de 1/86 em tampão redutor (1M Tris-HCl pH 6.8, 

SDS, Glicerol, azul de bromofenol e b-mercatoetanol). Em seguida foram submetidas 5 minutos 
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a ebulição (94-100oC), controlado através de termômetro e centrifugado em ependorfs por 10 

segundos para retirada de vapores presentes nas paredes dos mesmos. 

 Os aparatos de suporte dos géis (borrachas, seladores, vidrinhos) foram limpos com 

etanol e escolhida a espessura de gel (1,5mm). Em seguida foi preparada a solução de géis 

(LOWER e UPPER). A solução lower foi preparada pelos seguintes componentes (30% de 

mistura de acrylamide em água; 1.5M tris (pH 8.8); 10% de SDS; 10% Amomonium persulfate; 

Temed) e upper (30% de mistura acrylamide em água; 1.0 M tris (pH 6.8); 10% de SDS; 10% 

Amomonium persulfate; Temed). As amostras foram colocadas nos respectivos pocinhos dos 

géis para as amostras e devidamente identificados, onde foram adicionados em cada pocinho: 

7μl de marcador, 25 μl de amostras 1/3 de VTG controle positivo.  

 A transferência do gel foi colocada na seguinte sequência (suporte-preto, esponja, filtro, 

gel, membrana, filtro, esponja e suporte branco). A transferência nos géis para membrana ocorre 

no gelo e 100 A (amperagem) e 15 minutos de voltagem para cada gel. 

 Após a transferência para membrana, aplicou-se anticorpo primário (diluição do 

anticorpo que reconhece o VTG 1μl:20000μl-1μl:20ml) na solução de leite (5ml) e completou-

se para 50ml de TBST ((TBST; NaCl; Tris-HCl 1M pH 7,4; Tween e água miliQ) num tubo de 

falcon. Encubou-se overnight (16horas) solução de leite e anticorpo primário que vai interagir 

com a proteína. Após o bloqueio, foram realizadas 3 lavagens de 5 minutos cada na solução de 

TBST e aplicação de solução de leite e anticorpo secundário (1μl:4mlx5= 5μl:20ml). Passando 

os mesmos procedimentos de lavagem foi aplicada a solução luminescente e a respetiva 

revelação do gel. 

 

4.4. Analises estatísticas 

           Os dados foram agrupados em quatro grupo de exposição à água do alto do rio Iguaçu, 

sendo analisados no GraphPad Prism 5. É feito primeiramente o Teste de Shapiro-Wilk para 

verificar a normalidade em seguida pós-teste paramétrico (comparação múltipla Tukey) e não 

paramétrica (Kruskal-wallis), com nível de significância P<0,05.  

           Os dados categóricos sobre comportamento alimentar dos peixes nos tanques foram 

analisados pela tabela de contingência Qui-quadrado e os resultados de expressão de 

vitelogenina analisados pelos cálculos percentuais. Os cálculos dos índices:   

� índices hepatossomático (HSI, %) = (Peso fígado/peso Peixe) x100;  
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� índice gonadossomático (IGS, %) = (peso da gônada/peso do peixe) x 100 

� Taxa de sobrevivência (%) =100x (peixes finais/peixes no início); (Kandera et al., 2018; 

Devic et al., 2017). 

� Fator de condição :K=Wx100/L3, onde K=fator de condição; W=peso do peixe em 

gramas; L=comprimento dos peixes em cm. (Olapade, 2018). 

� Fator de bioacumulação (BAF)=concentração do metal no tecido concentração do 

metal na água (Samanta & Jung et al., 2018). 

� índice histopatológico do órgão :Iorg = ΣΣ (a × w), a= extensão das lesões (0-6), W= 

fator de importância (1-3), Bernet et al. (1999). 

            A análise de componentes principais foi executada com base na matriz de correlação 

através do software SPSS statistics.20, através dos seguintes critérios: 

� padronização das variaveis para a mesma escala (cálculo da média, Variância e Raiz 

quadrada da variância). 

� Análise dos componentes principais correspondentes aos autovalores superiores que 1, 

através de matriz de correlação (Kaiser, 1958); 

� A retenção dos números de componentes principais que acumulem pelo menos certa 

porcentagem da variabilidade total dos dados acima de 70% (Johnson e Wichern, 1998); 

           Analizou-se os componentes principais dos dados em 15 variáveis (alterações 

histopatológicas do figado, gonada, morfonuclear, indice gonadossomático, hepatossomático, 

fator de condição, oxigênio dissovido, temperatura, atividade antioxidante de LPO, NPT, PCO, 

GST, CAT e atividade dos neurotransmissores do cérebro e músculo) nos 4 grupos de exposição 

à água do rio Iguaçu. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Parâmetros físico-químicos da água 

 A temperatura não apresentou alterações significativas entre os grupos expostos ao 

longo do experimento e manteve-se em valores médios de 26,36±0,062 oC (P=0,9782).  

            Os níveis de oxigênio dissolvido nos aquários foram estatisticamente diferentes entre os 

grupos apresentando uma relação direta positiva com a diluição (R2=0,2627). O controle teve 

valores mais baixos (4,49±0,05 mg O2/L) enquanto os tanques sem diluição apresentaram os 

valores mais elevados (5,01±0,056 mg O2/L) (figura 7). 
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Figura7.O oxigênio dissolvido nos aquários em diferentes diluições à água do rio Iguaçu, P<0,05*, P<0,0001*** 

(n=176 (0%); n=180 (25%); n=180 (50%); n=180(100%). 

 O comportamento alimentar dos peixes nos tanques não foi igual, os peixes na exposição 

25% à água do rio Iguaçu tiveram maior consumo da ração fornecida seguido pelo grupo 

controle (figura 8) e pouco desperdício enquanto os peixes de exposição da água do rio Iguaçu 

sem diluição sobravam quase a metade a ração fornecida, foram os que mais desperdiçaram a 

ração. 

 

5.2. Parâmetros químicos da água 

 As análises químicas da água sem diluição (100%) do rio Iguaçu, registou 0,001 ug/L 

de PCB56/60 e 0,005 ug/L de pesticidas totais (tabela 2), nas quais 0,001 ug/L de oxiclordano 

(HCB), 0,002 ug/L endossulfan II (a-HCH) e 0,002 ug/L de Dieldrin (b-HCH).  
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 Quanto aos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos foram detectados 0,1336 ug/L de 

HPAs totais na água, nos quais 0,05 ug/L de naftaleno e 0,08 ug/L de HPAs alquis (C1, C2, C3-

naftaleno). Em relação aos metais Mn, Fe, (99; 97.1; μg L-1) estiveram em níveis mais elevado 

na água e Ni (9.3 μg L-1) em níveis mais baixos respectivamente (tabela 2). 
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Figura 8. Comportamento alimentar dos peixes nos tanques, número de observações para todos grupos expostos 

(n=69), Qui-quadrado (X2)=13,881; P=0,0002. 

Tabela 2. A- Quantificação média de organoclorados (OCs), B- hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) 

e metais na água, C- detectados na água do Alto do Rio Iguaçu entre os mêses Maio, Junho, julho de 2017 (LD 

instrumental = 0,001 ng/μL; LD = 1,0 ng/L (0,001 μg/L). 

(A) OCs Iguaçu CONAMA 
(μg/L) 

(B) HPAs Iguaçu CONAMA 
(μg/L) 

(C) 
metais 

Iguaçu CONAMA 
(μg/L) 

∑ HCHs < LD 0,007 HPAs (2-
3 anéis) 

0,05 0,05 
 

Cu 9,01 197 

∑ Heptacloro < LD 0,010 HPAs (4-
6 anéis) 

< LD 0,05 Mn 99,0 500 

∑ Drins 0,002 0,005 
 

C1-
naftaleno 

0,03 --- Fe 97,1 --- 

∑ clordanos 0,001 0,040 
 

C2-
naftaleno 

0,03 --- Ni 9,3 25 

∑Endosulfan 0,002 0,056 
 

C3-
naftaleno 

0,02 --- Zn 39,1 5000 

∑ DDTs < LD 0,002 
 

Alquil 
HPAs* 

0,08     

∑ PCBs 0,001 0,001       

∑Pesticidas* 0,005 --- ∑HPAs* 0,1336 ---    
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5.3. Fator de bioacumulação dos metais não essenciais detetados na água do alto Iguaçu 

 A partir dos dados dos resultados sobre o fator de bioconcentração de cada tecido 

analisado no trabalho (Brânquia, fígado e músculo), foi possível perceber as rotas dos metais 

disponíveis na água (tabela 3). A partir da absorção de metais pelas brânquias, passagem pelo 

fígado e acumulação no mesmo órgão dos animais expostos. 

� Bioacumulação de Cu, Mn e Ni pelas Brânquias 

 Cu Brânquia: 100% > 25% > 50% > 0%; Mn Brânquia: 50% > 25% > 100% > 0%; 

Ni Brânquia: 25% > 100% > 0% > 50% foi possível perceber que os metais foram mais 

absorvidos pelos animais expostos a 25% a água do rio Iguaçu, seguido os de 100% de 

exposição (tabela 3). 

� Bioacumulação de Cu, Mn e Ni pelo fígado 

 Os animais peixes expostos a 25% a água do rio Iguaçu tiveram um nível de 

bioacumulação (tabela 3) maior seguido pelos indivíduos expostos a 50% de diluição. Cu 

Fígado: 25% > 0% > 50% > 100 %; Mn figado: 25% > 50% > 100% > 0%; Ni fígado: 25% > 

100% > 50% > 0%.  

� Bioacumulação de Cu, Mn e Ni pelo Músculo 

 A bioacumulação de metais no músculo de indivíduos expostos à água do rio Iguaçu 

foi mais evidente para Cu, Ni e Mn nos grupos expostos à 25% de diluição da água do Iguaçu 

(tabela 3) seguido pelos indivíduos expostos à água sem diluição (100%). 

Tabela 3. Fator de bioacumulação dos metais essenciais detetados em tecidos mg/Kg disponíveis em água em 
μg/L. 

Bioconcentração de metais nos 
tecidos 

Fator de bioconcentração (BAF) nos grupos de exposição 

 0% 25% 50% 100 

Cu Brânquia 265,37 304,06 242,02 496,85 

Cu Fígado 34641,18 93198,74 32400,18 25979,36 

Cu músculo 542,10 1957,15 323,04 685,57 

Mn brânquia 141,38 328,08 331,39 165,74 

Mn fígado 6,08 102,154 12,59 12,26 

Mn músculo 52,59 74,46 8,82 40,13 
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Ni brânquia 151,75 172,32 119,82 170,03 

Ni fígado 50,03 225,05 68,56 69,03 

Ni músculo 73,36 50,43 55,80 34,26 

 

5.4. Parâmetros biométricos  

 No final de 81 dias de exposição, os exemplares de O. niloticus foram novamente 

pesados e foi encontrada uma média de 103,56± 7,39 g.  

 Durante o experimento foi observada uma sobrevivência geral de 94,79% dos animais 

nos tanques. Quanto ao Fator de Condição foi observado um aumento no índice dos exemplares 

expostos à água do Rio Iguaçu sem diluição (100%) (P<0,0001), no entanto não houveram 

variações quando comparado os outros grupos com o controle ou mesmo entre os grupos 

expostos (figura 9).  
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Figura 9. Fator de condição dos exemplares de O. niloticus expostos a diferentes diluições à água do rio 

Iguaçu, P<0,0001***, ac; bc (P<0,0001); (n= 14 (0%); n=13(25%); n=12 (50%); n=14 (100%). 

 O índice hepatossomatico não apresentou diferenças estatísticas significativas (P= 

0,3828) entre os grupos, mas os menores valores foram encontrados em exposição a 25% (2,44± 

0,16) enquanto os maiores valores foram encontrados no grupo controle (2,819± 0,15) (figura 

10). 
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Figura 10. índice hepatossomatico dos exemplares de O. niloticus expostos a diferentes diluições à água do 

rio Iguaçu (n= 14 (0%); n=13(25%); n=12 (50%); n=14 (100%). 

 Os indivíduos do grupo controle machos e fêmeas apresentaram valores maiores 

quanto ao índice gonassomático quando comparados aos grupos expostos, no entanto, apenas o 

grupo de machos mostrou significância estatística (figura 11) para a diluição de 25% (1,364 ± 

0,40) (p<0.05). 
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Figura 11.O índice gonassomatico dos exemplares de O. niloticus expostos a diferentes diluições à água do rio 

Iguaçu (n= 8 (0%); n=11 (25%); n=11(50%); n= 9(100%). p<0,05. 

 

5.5. Biomarcadores bioquímicos 

 Fígado: Os resultados obtidos para o fígado mostraram que para a atividade da catalase 

(figura 12), os indivíduos expostos à diluição de 25% apresentaram o maior valor 0,01511± 

0,001315 mmoles de H2O2 degradado/minutos x mg de proteína-1 enquanto o menor valor foi 



29 
 

  

encontrado no grupo controle (0,01369 ± 0,001124 mmoles de H2O2 degradado/minutos x mg 

de proteína-1), no entanto sem apresentar diferenças estatísticas (P= 0,8808). 
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Figura 12. Atividade da catalase em fígado de O. niloticus. Valores em médias ± EP. 

 Em relação aos níveis de atividade da Glutationa S-Transferase (figura 13) os indivíduos 

do grupo controle apresentaram os valores mais baixos (0,06678± 0,004828 μmoles de tioéter 

formado/minuto x mg de proteína -1) enquanto a exposição a 25% de diluição da água do Rio 

Iguaçu, foram observados os maiores valores (0,08552± 0,003508 μmoles de tioéter 

formado/minuto x mg de proteína -1) significativamente diferentes do grupo controle (P<0,05).  
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Figura 13. Atividade da Glutationa S-Transferase em fígado de O. niloticus. Valores em médias ± EP. * 

Diferenças significativas p< 0,05 entre os grupos. 

 A concentração de tióis não proteicos mostrou uma relação direta com a diluição da 

água, no entanto sem apresentar diferenças estatísticas significantes (figura 14).  
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Concentração de tióes não proteicos-NPT
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Figura 14. A concentração de tióis não proteicos em fígado de O. niloticus. Valores em médias ± EP nanomoles 

de tióis x mg de proteína -1.  

 A concentração de hidroperóxidos (figura 15) nos indivíduos expostos à água do Rio 

Iguaçu sem diluição apresentaram valores estatisticamente maiores (P<0,05) em relação ao 

controle. Enquanto a exposição aos grupos de 25 e 50% mostraram-se diferentes 

estatisticamente se comparados com o grupo exposto à água sem diluição (P<0,001). 
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Figura 15.A peroxidação de lipídeos em fígado de O. niloticus. Valores em médias ± EP de hidroperóxidos / 

mg de proteína -1. * Diferenças significativas p< 0,05 em relação ao controle, ac (P<0,001) * e bc (P<0,001) *.  

 A carbonilação de proteínas (figura 16) no fígado de O. niloticus aumentou 

significativamente nos indivíduos expostos à diluição de 25% de água do Rio Iguaçu 
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(0,006403± 0,0006986 micromoles de carbonilas x mg de proteínas-1). Esses dados foram 

diferentes estatisticamente em relação aos indivíduos do grupo controle (P<0,05). 
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Figura 16.A concentração de carbonilas em fígado de O. niloticus. Valores em médias ± EP) micromoles de 

carbonilas x mg de proteínas-1. * Diferenças significativas p< 0,05 em relação ao controle. 

 Músculo e cérebro: O músculo e o cérebro de O. niloticus foram utilizados para avaliar a 

neurotoxidade através de medidas da atividade da acetilcolinesterase. Não houve diminuição 

na atividade da enzima no cérebro dos indivíduos expostos à diluição de 50% (figura 17e 18), 

sem, no entanto, diferenças estatísticas significantes com o grupo controle. No entanto, os 

indivíduos expostos a 50% de diluição apresentaram valores diferentes estatisticamente 

menores daqueles expostos a 25%.  
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Figura 17.A concentração de acetitiocolina no Musculo de O. niloticus. Valores em médias ± EP) micromoles 

de acetitiocolina hidrolisada/ minutos mg de proteínas-1. * Diferenças significativas p< 0,05 em relação ao controle 



32 
 

  

 AchE do Cérebro

0% 25% 50%
100%

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025 a

ab

Diluição à água do rio Iguaçu

um
ole

s d
e a

ce
tit

ioc
ol.

 hi
dr

. X
 m

in
-1 

x m
g  

pr
ot.

-1

 

Figura 18. A concentração de acetitiocolina no cérebro de O. niloticus. Valores em médias ± EP) micromoles 

de acetitiocolina hidrolisada/ minutos mg de proteínas-1. * Diferenças significativas p< 0,05 em relação ao controle. 

 

5.6. Biomarcadores histopatológicos   

5.6.1. Fígado 

 Foram observadas lesões graves que nos permitem afirmar que os indivíduos da espécie 

O. niloticus expostos à água do alto Rio Iguaçu nas condições estudadas, são afetados pela baixa 

qualidade da água, ao ponto de comprometer algumas de suas funções vitais.   

          As principais lesões observadas no órgão foram: congestão vascular, hemorragia, 

necrose, colestase, esteatose, hipertrofia tecidual, hiperplasia, infiltração leucocitária, 

granulumatose perivascular, frequência de centros de melanomacrofagos e tumor maligno 

invasivo (figuras 20-23). 

           Foi visto alterações de maior relevância patológica como a neoplasia e necrose (tabela 

4) nos animais expostos a água 25% diluída apresentaram o tecido do fígado mais alterado 

(figura 21) onde foi identificada a presença de neoplasia invasiva e níveis elevados de necrose.   

O grupo de indivíduos exposto à água sem diluição (100%) apresentou níveis elevados de 

necrose e inflamação em torno dos vasos (granulomatose perivascular), Figuras 22-23. 
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Tabela 4. Alterações/lesões hepáticas observadas no fígado de O. niloticus expostos em diferentes diluições à 

água do rio Iguaçu. P<0,05*, P<0,001**. Indivíduos nos grupos de exposição n=14 (0%); n=11 (25%); n=11 

(50%); n=13(100%). 

 
Alteração do fígado 

Diluição à água do rio Iguaçu 

0% 25% 50% 100% 

Congestão vascular 1,14±0,27 2,66±0,66 3,63±0,52* 3,84±0,61** 

hemorragia 0,0±0,0 0,66±0,37 0,54±0,39 0,46±0,33 

Necrose 4,15±0,79 11,50±1,72* 12,55±1,89** 9,23±1,46 

colestase 1,71±0,69 0,33±0,33 0,72±0,72 0,61±0,61 

Esteatose 0,42±0,22 0,16±0,166 2,18±0,91 1,07±0,62 

Hipertrofia tecidual 0,0±0,0 0,54±0,54 0,0±0,0 0,0±0,0 

hiperplasia 0,0±0,0 1,00±1,00 0,0±0,0 0,0±0,0 

Infiltração leucocitária 1,42±0,53 1,33±0,89 0,0±0,0 0,61±0,41 

Granulumatose perivascular 0,0±0,0 3,66±1,25 1,60±0,88 5,53±1,39 ** 

Centros de Melanomacrofagos 2,14±0,74 0,0±0,0 1,45±0,60 1,53±0,60 

Tumor maligno invasivo 0,0±0,0 1,50±1,50 0,0±0,0 0,0±0,0 

               

O índice de lesão do fígado mostrou danos mais evidentes nos indivíduos expostos à diluições 

50% e água sem diluição do rio Iguaçu (figura 19). 
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Figura 19. Índice de lesão no fígado de O. niloticus segundo Bernet et al. (1999). Valores em médias 

± EP). * Diferenças significativas p< 0,05; **P<0.001 em relação ao controle. 
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 Nas imagens sobre alterações histopatológicas, os indivíduos controlem apresentam tecido sem 

alterações e vasos contendo tecido pancreático (figuras 20-23). Os indivíduos expostos à 25%  

(Figuras 21), mostram tendências de aparecimentos de células  tumorais  invasivos, enquanto 

os indivíduos expostos a 50 e 100% apresentam níveis elevados de granulomatose perivascular 

e tubular (figuras 22-23). 

 

Figura 20. Micrografias de luz do fígado de O. Niloticus expostos à 0% de água do Iguaçu, corados na 

hematoxilina e eosina (HE). A (Escala: 100μm), seta preta ilustra o vaso sanguíneos do tecido hepático; B (Escala: 

200μm) e C (Escala: 100μm) mostram os vasos contendo tecido pancreático no entorno; D (escala: 100μm), indica 

células do tecido hepático sem alterações. 
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Figura 21. Micrografias de luz do fígado de O. Niloticus expostos à 25% de água do Iguaçu, corados na 

hematoxilina e eosina (HE). A (Escala:100μm): seta indica necrose dos hepatócitos e cabeça de seta mostra a 

degeneração do tecido pancreático; B (Escala:100μm), seta congestão vascular e cabeça de seta degeneração 

peritubular; C (Escala:200μm) e D (Escala:50μm), infiltração leucocitária avançada em volta dos vasos 

sanguimeos; E (Escala:50μm),  setas ilustram  tumor maligno com caraterísticas invasivas; F (Escala:200μm), seta 

hemmorrragia, cabeça de seta infiltração leucocitária no tecido hepático. 
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Figura 22. Micrografias de luz do fígado de O. Niloticus expostos à 50% de água do Iguaçu, corados na 

hematoxilina e eosina (HE). A (Escala:100μm), seta indica degeneração peritubular e cabeça de seta necrose dos 

hepatócitos; B (Escala :200μm), seta ilustra gordura no tecido e cabeça de seta degeneração do tecido pancreático; 

C ( Escala: 100μm), seta congestão do vaso e cabeça de seta infiltração leucocitária na parede do vaso sanguíneo; 

D e E (Escala:100μm), infiltração leucocitária avançado em volta dos sanguíneos; F (escala:100μm), setas indicam 

necrose em volta dos vasos sanguíneos (granulomatose perivascular) e cabeça de setas degeneração das 

hepatopancrias. 
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Figura 23. Micrografias de luz do fígado de O. Niloticus expostos à 100% de água do Iguaçu, corados na 

hematoxilina e eosina (HE). A (Escala:100μm), seta indica degeneração do tecido pancreático e cabeça de seta 

necrose dos hepatócitos; B (Escala: 100μm), seta mostra granulomatose perivascular (necrose em volta do vaso), 

cabeça de seta necrose do tecido hepático; C (Escala: 200μm), hemorragia e necrose do tecido; D (Escala:100μm), 

infiltração leucocitária do tecido; E (Escala:0,05mm), cabeça de seta tecido pancreático e seta branca indica centros 

de melanomacrofagos; F (Escala:100μm), seta congestão do vaso sanguíneo e cabeça de seta necrose na borda do 

vaso . 
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5.6.2 Brânquias 

As brânquias de O. niloticus apresentam a mesma organização já descrita para outras 

espécies de teleósteos (figura 24). O grupo de peixes expostos à diluição de 25% da água do rio 

Iguaçu, mostrou basicamente a ocorrência de tecido epitelial hiperatrofiado e pequenas regiões 

com aspecto neoplásico tanto nas lamelas primárias quanto secundárias das brânquias (figura 

25). As alterações aumentam nos indivíduos expostos a 50% da água do rio Iguaçu (figura 26), 

onde são evidenciadas alterações mais proeminentes como pequenas e extensas áreas de necrose 

no epitélio da lamela primária. Essas lesões são mais expressivas nos indivíduos expostos à 

água sem diluição (100%), apresentando áreas de necrose mais pronunciadas no epitélio das 

lamelas primárias (figura 27). 

Figura 24: Visão parcial de brânquias de Oreochromis niloticus do grupo controle (escala=100μm); B. visão 

parcial do arco branquial identificando a lamela primária (L1) e secundária L2) (escala=50 μm); C. detalhes do 

epitélio da lamela primária (L1) e secundária (L2) (escala=10 μm). 
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Figura 25. Visão parcial de brânquias de O. niloticus após exposição crônica à água do Rio Iguaçu 25% diluída, 

A. visão panorâmica evidenciando pequenas alterações no epitélio da lamela primária (setas) (escala=100 μm); B. 

Detalhes da lamela primária e secundária. As setas mostram respectivamente áreas hiperplásicas no epitélio 

(escala=50 μm); C. as setas mostram detalhes de alterações entre as lamelas secundárias e primárias (escala=10 

μm); D. a seta aponta para uma área de tecido epitelial hipertrofiada (escala=50 μm). 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Visão parcial de brânquias de O. niloticus após exposição crônica à água do Rio Iguaçu 50% diluída. 

A. visão panorâmica com a identificação de pequenas áreas de alteração epitelial (setas) (escala=100 μm); B. 

pequenas áreas de necrose no epitélio da lamela primária (setas) (escala=50 μm); C. extensas áreas de necrose no 

epitélio da lamela primária (setas) (escala=50 μm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Visão parcial de brânquias de O. niloticus após exposição crônica à água do Rio Iguaçu sem diluição. 

A. arco branquial evidenciando pequenas áreas de alteração no tecido epitelial da lamela primária (seta) (escala=50 

μm); B. detalhes de alterações mais pronunciadas no epitélio das lamelas primárias e secundárias (setas) (escala=50 

μm); C. áreas de necrose espalhadas pelo epitélio da lamela primária (setas) (escala=50 μm); D. alteração do 

epitélio na lamela primária com extensa área de necrose (destaque circular) (escala=10 μm). 
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5.6.3 Gônadas masculinas 

Nas gônadas masculinas, foram observadas células de estágios de desenvolvimento 

diferentes nos lóbulos e túbulos seminíferos (figuras 28-31), sem diferenças significativas nos 

espermatocitos maduros (tabela 5, fase de maturação III). Quanto às alterações morfológicas, 

essas evidenciaram que em todos os níveis de diluições, a exposição à água do rio Iguaçu 

interferiu na capacidade reprodutiva determinado pelos danos nas células de linhagem 

espermáticas (tabela 3).  

A presença de cistos primários (tabela 5) e (figuras 29-31), ilustra a desegeneração e a 

proliferação de espermatogonias primárias nos lóbulos das gônadas, que é indicativo que os 

indivíduos estavam  reprodutivamente inativo mas maduros, da mesma forma que alterações 

degenerativas observadas nas gônadas são evidências de danos que podem comprometer a 

atividade reprodutiva da espécie. 

Tabela 5. Fases de maturação das células germinativas nas gônadas de O. niloticus machos expostos em 

diferentes diluições da água do Rio Iguaçu, P<0,05*, P<0,001**, P<0,0001*** Individuos nos grupos de 

exposição n=14 (0%); n=11 (25%); n=11 (50%); n=13(100%). 

Fases de maturação Exposição à água do Rio Iguaçu 
0% 25% 50% 100% 

Espermatogônia I 0,0± 0,0 4,0± 0,60*** 2,72± 0,61** 2,75± 0,75* 

Espermatogônio II 11,56± 0,44 7,67± 0,85* 9,46± 0,81 8,50± 1,18 

Espermatocitos maduros III 14,0± 1,00 13,64± 1,63 15,82± 1,22 11,25± 1,35 

Espermatozoides lóbulos/ductos  33,5± 5,77 5,45± 1,57** 20,73± 5,69 a 28,25± 6,63ab 

índice Alteração gônada 55,33± 6,616 30,73± 2,576* 48,73± 6,485 50,75± 6,546 

 

Os indivíduos de exposição controle (0%) teve gônadas normais dos machos de O. 

niloticus, lóbulos contendo túbulos seminíferos normais (figura 28) e maduros (espermatocitos 

tercearios), nos grupos de exposição 25 e 100% (figuras 29 e 30 respetivamente)  à agua do rio 

Iguacu teve degeneração dos túbulos seminíferos, poucos espermastozoides no lumen e  lóbulos 

sem lumen tambem nos grupos de exposição 50%. 
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Figuras 28. Corte histológico nas gônadas em macho de Oreochromis niloticus expostos a 0% à água do rio 

Iguaçu, corados na hematoxilina e eosina (HE).A (Escala: 0,1mm), setas indicam lóbulos contendo túbulos 

seminíferos, cabeça da seta indica presença de espermatozoides no lumen dos túbulos seminíferos; B (Escala: 

0,05mm), a seta indicaa a presença normal de sangua em volta dos túbulos seminíferos, cabeça de seta presença 

de espermatozoides no lumen, estrela ilustra espermatocitos tercearios e asteristico espermatocitos secundários; C 

e D (Escala:0,1mm), indica a liberação ativa de esperma nos dutos espermáticos. 
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Figura 29: gônada de macho Oreochromis niloticus expostos a 25 % à água do rio Iguaçu, corados na hematoxilina 

e eosina (HE). A (Escala:0,05mm), seta preta indica degeneração dos túbulos seminíferos (proliferação de células 

de linhagem espermáticas primárias), setas brancas mostra lóbulos dos túbulos seminferos com espermatozoides 

residuais (asterístico) e lóbulos sem lúmen (cabeça de seta); B (Escala: 0,05mm), estrelas pretas indicam túbulos 

seminíferos com células espermáticas secundárias, estrelas brancas células espermáticas tercearias (maduras), as 

setas mostram degeneração dos túbulos seminíferos e a cabeça de seta ausência de lumen nos lóbulos; C 

(Escala:0,1mm), setas indicam lóbulos totalmente degenerados (constituídos apenas com células espermáticas 

primárias), asterístico presença de espermatozoides residuais no lúmen, seta branca lóbulo com espermatocito 

terceario; D (Escala:0,05mm), seta preta lóbulo totalmente degenerados (células espermáticas primárias), 

asterístico presença de espermatozoides residuais, seta branca lóbulo constituído por células primárias, secundárias 

e tercearias.    
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Figura 30: fotomicrografia de corte histológico de gônada de macho Oreochromis niloticus expostos a 50 % à 

água do rio Iguaçu, corados na hematoxilina e eosina (HE). A (Escala:0,05mm), cabeça de seta indica ausência de 

lúmen nos lóbulos, asterístico presença de espermatozoides residuais, a setas mostra o lóbulo com células 

espermáticas secundárias e tercearias (células maduras); B (Escala:0,05mm), asterístico presença de 

espermatozoides residuais, seta indica o lóbulo com células madura e espermatozoides ausentes no lúmen.  

 

Figura 31: gônada de macho Oreochromis niloticus expostos a 100 % à água do rio Iguaçu, corados na 

hematoxilina e eosina (HE). A (Escala:0,1mm), asterístico mosta a presença de espermatozoides residuais no 

lúmen, cabeças de setas indica ausência de lúmen nos lóbulos; B (0,05mm), seta indica a degeneração acentuada 

do lóbulo (proliferação de células de linhagem espermáticas primárias), asterístico indica a presença de 

espermatozoides residuais no lúmen. 
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5.7. Biomarcador de estrogenicidade (vitelogenina) 

Os dados referentes à presença de desreguladores estrogênicos biodisponíveis na água 

do rio Iguaçu foram observados pela expressão da vitelogenina (vtg) em peixes machos. Após 

a exposição à água do rio Iguaçu foi observada uma expressão diluição dependente onde os 

indivíduos expostos às maiores diluições apresentavam menor nível de expressão da vtg. Os 

maiores percentuais foram encontrados nos indivíduos expostos à água sem diluição (100%) 

35,71% do total de indivíduos machos (64,28%) do grupo exposto. Na diluição de 50% o 

percentual foi menor mas mesmo assim presente em 30% dos machos enquanto para a menor 

diluição (25%) o percentual de indivíduos machos com expressão da vtg ficou em 9%. Em 

fêmeas os maiores valores de vtg foram encontrados no grupo controle (28,57%) mas diminuem 

à medida que diminui a diluição da água (tabela 6 e figura 32).  

Tabela 6. Ocorrência de vitelogenina (%) por Western blot, em plasma de O. niloticus. M-machos e F-fêmeas.  

 

% 

Diluição da água do Rio Iguaçu 

Controle 25% 50% 100% 

Machos/Fêmeas  M (7) F (7) M (9) F (2) M (9) F (1) M (9) F (5) 

50 50 81,81 18,181 90 10 64,28 35,71 

Expressão de vtg 0 28,571 9,09 9,09 30 10 35,71 7,14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Detecção de vitelogenina (seta) através de 

Western blots em plasma de O. niloticus exposta à 1-

controle; 2-25%; 3-50%, 4-100% diluições a água do rio 

Iguaçu. A seta representa a banda visível de VTG nos (M-

Machos e F-fêmeas). MM=Marcador Molecular. 
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5.8. Biomarcadores de genotoxicidade 

Nas observações e imagens microscópicas de esfregaço de sangue nas lâminas, foram 

observadas alterações significativas quanto à presença figuras nucleares alteradas entre os 

grupos expostos em relação ao controle. Nos indivíduos expostos à diluição de 50% da água do 

rio Iguaçu foram encontrados os níveis mais afetados (figura 36, tabela 7), apresentando várias 

alterações morfonucleares, elevada vacuolização e pouca incidência de células normais (figuras 

34-37). 

Tabela 7.  Frequência de dano nucleares obtidos através de esfregaço nas lâminas do tecido sanguíneo de O. 

niloticus expostos à água do Rio Iguaçu. P<0,05*, total de núcleos alterados em 1.000 células. 

Alterações Morfonucleares  Diluições da água do Rio Iguaçu 
0% 25% 50% 100% 

Células normais 89,88±2,27 90,17±1,88 77,37±4,46 86,64± 4,14 
Entalhado         4,18± 0,83 3,41±0,84a 11,44±3,38 ab 4,87±1,71  
Lobado        1,28± 0,44 0,93±0,34a 2,87±0,71*ab 2,04±0,77 
Blede      4,38±0,97 5,33±1,00 7,83±1,60 6,12±1,74 
Binucleadas    0,07±0,07 0,07±0,05 0,07±0,03 0,08±0,04 
Vacuolado  0,19±0,12 0,06±0,02 0,39±0,13 0,23±0,07 
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Figura 33. Alteração morfonucleares em eritrócitos de O. niloticus expostas à água do alto Iguaçu. Valores em 

médias ± EP). * Diferenças significativas p< 0,05; em relação ao controle. 

As figuras abaixo (35-38) ilustram diferentes alterações dos eritrócitos expostos a diferentes 

diluiçoes à água do rio Iguaçu. 
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Figuras 34. Micrografias de luz dos eritrócitos de O. Niloticus expostos à 0% de água do Iguaçu, corados em 

Roosefeld (Eosina-azul de metileno). A e B (Escala:0,02mm), as setas ilustram eritrócitos normais. 

 
Figuras 35. Micrografias de luz dos eritrócitos de O. Niloticus expostos à 25% de água do Iguaçu, corados em 

Roosefeld (Eosina-azul de metileno). A e B (Escala:0,02mm), as setas pretas ilustram vacuolização de núcleos, 

setas vermelhas núcleos lobados, setas amarelas núcleos entalhados.   

 

 

Figuras 36. Micrografias de luz dos eritrócitos de O. Niloticus expostos à 50% de água do Iguaçu, corados em 

Roosefeld (Eosina-azul de metileno). A e B (Escala: 0,02mm), as setas pretas ilustram vacuolização de núcleos, 
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setas vermelhas núcleos lobados, setas amarelas núcleos entalhados, setas azuis binucleadas e setas verde formação 

de micronúcleo (A). 

 

Figuras 37. Micrografias de luz dos eritrócitos de O. Niloticus expostos à 100% de água do Iguaçu, corados em 

Roosefeld (Eosina-azul de metileno). A e B (Escala: 0,02mm), as setas vermelhas núcleos lobados, setas amarelas 

núcleos entalhados, setas azuis binucleadas. 

 

5.9 Análise de componentes principais 

 

          Os componentes principais apresentaram auto-valores que variam entre valores negativos 

(-5,3E-15) até 21,184 (Tabela 8), somente 4 componentes principais apresentaram autovalores 

superiores a 1, explicam 100% da variação total, as 15 variaveis explicativas de cada grupo 

podem ser substituidas por quatro componentes, sem perda de informação (100%).  

         As variáveis com maiores coeficientes absolutos foram destacadas como as mais 

importantes até o quarto, praticamente dispensam o uso das demais variáveis inicialmente 

avaliadas (Tabela 9) dos componentes principais. 

 

Tabela 8. Autovalores e componentes principais extraídas  

Nr. de Comp Auto-valores (Total) Var. Relativa (%) Var. Acumulativa (%) 

1 21,1835 34,1670 34,1670 

2 19,4299 31,3385 65,5055 

3 12,2327 19,7301 85,2356 

4 9,1539 14,7644 100,000 

5 7,368E-15 1,188E-14 100,000 

6-9 4,8E-15 7,7E-15 100,000 

10 1,1E-15 1,7E-15 100,000 
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11-16 9,4E-16 1,5E-15 100,000 

17 6,3E-16 1,0E-15 100,000 

18-32 5,8E-16 9,3E-16 100,000 

33-34 1,0E-16 1,6E-16 100,000 

35 2,8E-17 4,4E-17 100,000 

36-51 -3,0E-17 -4,8E-17 100,000 

52 -6,1E-16 -9,8E-16 100,000 

53-61 -6,4E-16 -1,0E-15 100,000 

62 -5,3E-15 -8,5E-15 100,000 

Onde: Comp-componentes; Var-variância. 

 

Tabela 9. Auto-vetores das quatro componentes principais dos biomarcadores e caracteristicas da qualidade de 

água do Alto Iguaçu. Asteristico (*), são as variáveis importantes. 

Diluição à 
água do rio 
Iguaçu 

variáveis C.P.1 C.P.2 C.P.3 C.P.4 

0% Alteração Histopatológica do fígado  0,4264 -0,3614 0,6990 0,4460 

 Alteração Histopatológica da gônada   0,8330 -0,1086 -0,3281 0,4320 

 Oxigênio dissolvido -0,4028 -0,8124 -0,4180 -0,0548 

 Temperatura -0,3737 0,6899 0,6199 0,0112 

 Peroxidação lipidica * -0,3999 0,6202 0,0686 0,6714 

 Cconcentração de tiões não proteicos  -0,9147 0,0606 -0,0069 -0,3995 

 Carbonilação de proteinas  0,9039 0,4273 0,0006 0,0172 

 GST  0,4540 -0,7948 -0,1485 0,3743 

 CAT*  0,9904 -0,0716 -0,0507 -0,1068 

 AChECerébro -0,4304 0,7739 -0,2916 -0,3617 

 AChE músculo 0,8831 -0,0141 -0,1486 -0,4448 

 Indice gonassomático macho 0,6492 0,3026 0,6661 0,2081 

 Indice gonassomático fêmeas*  -0,1390 -0,8991 -0,4046 0,0921 

 Indice hepatossomatico fêmeas  -0,8080 -0,5071 0,2022 -0,2218 

 Indice hepatossomatico machos -0,1142 -0,6287 0,6853 0,3494 

 Fator de condição*  0,1928 0,0825 0,9731 -0,0956 

 Alteração morfonuclear 0,1885 -0,8003 0,4316 0,3711 

25% Alteração Histopatológica do fígado  0,3460 -0,5504 0,6000 -0,4661 
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 Alteração Histopatológica da 
gônada*   

0,0092 0,1706 -0,6109 0,7730 

 Oxigênio dissolvido  -0,3616 -0,8726 -0,3246 -0,0495 

 Temperatura  -0,4852 0,8741 0,0223 -0,0054 

 Peroxidação lipidica*  0,9451 0,2837 0,0164 -0,1612 

 Concentração de tiões não proteicos  0,8579 0,2331 0,2906 0,3539 

 Carbonilação de proteinas  0,8764 0,0457 0,3559 -0,3212 

 GST  0,5280 0,7320 -0,3279 -0,2792 

 CAT  0,6796 0,1056 -0,0398 -0,7248 

 AChE Cerébro  0,8322 -0,5490 0,0025 0,0779 

 AChE músculo  0,3012 -0,5381 0,3484 0,7059 

 Indice gonassomático macho  -0,7659 -0,4006 0,4111 0,2897 

 Fator de condição* 0,1805 0,9500 0,1968 0,1618 

 Alteração morfonuclear* 0,1284 -0,0193 0,6794 0,7222 

50% Alteração Histopatológica do fígado*  -0,8980 0,2926 0,3176 -0,0835 

 Alteração Histopatológica da gônada   0,6454 -0,2473 0,6693 -0,2726 

 Oxigênio dissolvido  0,8170 -0,4908 -0,1355 0,2706 

 Temperatura  -0,7398 -0,5940 -0,1830 0,2576 

 Peroxidação lipídica* -0,3116 0,9311 -0,0863 -0,1687 

 Concentração de tiões não proteicos  -0,3472 0,9155 0,1729 0,1063 

 Carbonilação de proteinas -0,5562 0,5518 0,0357 0,6204 

 GST*  -0,5314 -0,0956 0,6853 0,4887 

 CAT*  -0,3094 -0,2657 -0,0474 0,9118 

 AChE Cérebro 0,7358 0,3388 -0,0986 0,5780 

 AChE músculo  0,5884 -0,6140 -0,0224 0,5256 

 Índice gonassomatico macho 0,0603 0,8840 0,3124 -0,3425 

 Fator de condição  -0,8771 -0,1095 0,3389 0,3222 

 Alteração morfonuclear  -0,8756 0,4246 -0,2189 0,0716 

100% Alteração Histopatológica do fígado  0,4569 0,1002 -0,8803 0,0795 

 Alteração Histopatológica da gônada   -0,4223 0,2245 0,8779 0,0230 

 Oxigênio dissolvido  -0,1728 -0,8178 -0,5351 -0,1226 

 Temperatura -0,0640 0,4926 0,7817 0,3771 

 Peroxidação lipídica  -0,8322 0,0112 0,5321 -0,1559 

 Concentração de tióis não proteicos  0,3454 0,1906 -0,3012 0,8681 
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 Carbonilação de proteinas  -0,2298 0,8991 0,2692 0,2574 

 GST  0,0580 0,8469 -0,4259 0,3131 

 CAT  -0,4392 -0,7451 0,4713 0,1728 

 AChE Cérebro  -0,1196 0,2268 -0,7726 0,5808 

 AChE músculo  0,6476 0,1664 0,7412 -0,0593 

 Indice gonassomatico macho  -0,9120 -0,3018 -0,1605 -0,2269 

 Indice gonassomatico fêmeas  0,2308 -0,3104 0,7460 -0,5422 

 Indice hepatossomatico fêmeas 0,9048 0,4174 -0,0125 0,0839 

 Indice hepatossomatico machos  0,2284 -0,9684 0,0066 -0,1002 

 Fator de condição  -0,0085 -0,8172 0,5147 -0,2593 

 Alteração morfonuclear 0,6132 0,7199 0,2674 0,1850 

Onde:C. P-componentes principais. 

As variáveis que apresentaram maior valor absoluto (Tabela 9) nas quatro componentes 

principais foram: 

� Fator de condição foi relevante nos grupos 0 e 25% de exposição à água do Iguaçu; 

� Indice hepatossomático no grupo de exposição 100%; 

� Indice gonassomático nos grupos de exposição 0% e 100%; 

� Alteração histopatológica do figado foi relevante no grupo de exposição 50 e 100%; 

� Alteração morfonuclear foi apenas no grupo de exposição em 25%; 

� LPO foram nos grupos de exposição 0, 25 e 50% à água do rio Iguaçu; 

� NPT foi relevante apenas no grupo de exposição 100%; 

� GSTe CAT em grupo de exposição 50%; 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. Parâmetros físico-químicos 

6.1.1 Temperatura 

 A temperatura não apresentou alterações significativas entre os grupos expostos ao 

longo do experimento, isso é importante que porque influencia nas características químicas, 

bioquímicas e biológicas dos sistemas aquáticos (Tripathi, 1990). A maioria das reações 

químicas ocorrem mais rapidamente em temperaturas mais altas e influência nos valores de 

saturação de sólidos e gases na água (Tripathi, 1990; Whitehead et al., 2009). De acordo com 

Whitehead et al. (2009) existem correlações significativas entre temperatura e as concentrações 

de PCBs e Éteres polibromodifenilicos (PBDEs) nos peixes, assim como correlações 

significativas com a biodisponibilidade de íons fosfatos (PO4
-3), DBO e dissolução de O2 nas 

águas residuais de origem urbana (Tripathi, 1990). Por outro lado, os processos biológicos 

ocorrem mais rapidamente em temperaturas mais altas e várias espécies de água doce 

apresentam uma faixa limitada de tolerância térmica. Portanto, alterações na temperatura pode 

ter efeitos sobre o ciclo de vida (Whitehead et al., 2009). Como não houve alteração nos padrões 

de temperatura durante o experimento, assume-se que esse parâmetro não interferiu com os 

resultados apresentados no presente estudo. 

6.1.2. Oxigênio dissolvido 

 No presente trabalho, os níveis elevados de oxigênio nos tanques menos diluídos com 

água do rio Iguaçu (50% e 100%), sugere-se que esteja relacionado com níveis elevado de 

nutrientes e matéria orgânica biodegradável pelos microrganismos presentes na água. Existe 

uma relação entre quantidades de águas residuais provenientes de áreas urbanas com a 

eutrofização e a perda de oxigênio nos ambientes afetados (Nyenje et al., 2010). Assim, é 

observado que os níveis de concentrações de oxigênio dissolvido na água reduzem de forma 

proporcional com a carga orgânica do esgoto (Daniel et al., 2002) e os altos níveis de nutrientes 

(Whitehead et al., 2009). É comum portanto, que o aporte de esgoto urbano aumenta déficit de 

oxigênio no meio aquático (DBO) (House et al., 1993; Nyenje et al., 2010; Even et al., 2004 ).  

              Vários fatores são atribuídos a níveis elevado de oxigênio, a turbulência de água, 

nutrientes e matéria orgânica (Kannel et al., 2007). Também fortemente influenciado por 

combinação física, química e biológica, incluindo a biomassa de algas, produtos matéria 
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orgânicos, amônia. Nos efluentes municipais, o oxigênio dissolvido é estimado pelo calculo das 

taxas de metabolismo (fotossíntese e respiração) nos riachos (Sanches et al., 2007). 

 E os nutrientes de fósforo e nitrogênio são mais comuns em rios de fluxo lento e não 

turbulento (Doddsi et al., 2000; Tripathi et al., 1990), enquanto o processo de  nitrificação é 

limitado pela diluição e mistura da água (House et al., 1993) pois suas fontes são matéria 

orgânica biodegradável (Henze et al., 2008). Os fosfatos se originam também dos detergentes 

e nitrogênio em compostos orgânicos, proteínas e ureia. De acordo com o Veja et al. (1998), 

florações de algas podem afetar aumentando os níveis de oxigênio na água se beneficiando do 

uso dos nutrientes (Flavobacteria, Gammaproteobacteria, Bacteroidia e Betaproteobacteria) e 

consequentemente degradando a matéria orgânica na água (Su et al., 2011). Estas bactérias 

heterotróficas e nitrificantes estão presentes na água dos esgotos e participam também dos 

processos biológicos na produção de nutrientes (Even et al., 2004). Os valores de amônia e 

nitrito foram medidos durante o experimento, mas não interferiram na qualidade da água. 

 

6.2. Composição Química da Água do Alto Iguaçu 

6.2.1. Organoclorados e PCB 

 De acordo com os resultados apenas os grupos PCB 56/60 e os HPAs de 2 e 3 anéis 

estiveram presentes em concentrações na água acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA. 

Apesar disso, foram ainda encontrados organoclorados e metais tóxicos embora em níveis 

aceitáveis pela legislação. O fato desses poluentes estarem presentes na sua maioria sob níveis 

aceitáveis, não significa que não possam apresentar risco para a biota, pois a exposição crônica 

é um fator determinante nesses casos. Por outro lado, a grande diversidade de compostos e 

elementos encontrados na água do Rio Iguaçu mostra também que os procedimentos de 

tratamento do esgoto não são suficientes para reter esses contaminantes, ou que o despejo 

urbano irregular ainda é um aspecto importante a ser considerado para a RMC.   

Os trabalhos de Yamamoto et al. (2016, 2017 e 2018) mostram que as concentrações de 

poluentes encontrados em 5 reservatórios localizados no Rio Iguaçu sofrem o impacto dos 

despejos urbanos que ocorrem na RMC, principalmente aqueles mais próximos como Foz do 

Areia e Segredo. As concentrações de organoclorados como os PCBs estiveram acima dos 

níveis estabelecidos pela legislação Brasileira (Yamamoto et al., 2018) nesses reservatórios, 

assim como observado no presente estudo na água do Iguaçu na RMC. No entanto, de acordo 
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com o Brito et al. (2018) os níveis desses compostos na região metropolitana não se 

apresentaram acima dos permissíveis pela legislação. Essa diferença pode ser explicada nos 

reservatórios pela deposição ao longo to tempo visto que são moléculas persistentes, enquanto 

as variações como observadas pelos trabalhos de Brito et al. (2018) e os encontrados nesse 

estudo, deve-se à grande flutuação nas concentrações desses compostos em despejos urbanos. 

Além disso, a amostra utilizada no presente estudo para análises químicas, é um pool de todas 

as coletas realizadas nos setenta dias de experimento, enquanto as amostras analisadas por Brito 

et al. (2018) foram pontuais. Mesmo assim os PCBs são produtos químicos bastante tóxicos e 

de origem industrial (Preeti et al., 2018), constituindo hoje uma classe de poluentes que desperta 

preocupação os quais devem ser monitorados (Jiang et al., 2005).    

  Os inseticidas aldrin, endossulfan e clordanos encontrados nas análises química já foram 

banidos, no entanto sua presença mostram que foram bastantes utilizados mas devido à sua 

natureza persistente são ainda encontrados nesse tipo de despejo (Preeti et al., 2018; Islam et 

al., 2004). Por outro lado, a presença desses poluentes acende uma luz de alerta, pois podem 

também estar sendo utilizados de forma ilegal no combate a patógenos e pragas (Bernhardt et 

al., 2017). Esse compostos tem alta lipofilicidade, se concentram e se magnificam constituindo 

risco crônicos para a cadeia alimentar, através de perturbações ecológicas, falhas congênitas, 

disfunção endócrina, danos  embriológicos ou reprodutivos, os quais ameaçam a sobrevivência 

e extinção das espécies  nativas (Islam et al., 2004; (Stehle & Schulz, 2015; Windsor et al., 

2018) ou mesmo comunidade inteiras de organismos (Bernhardt et al., 2017).  De acordo com 

Windsor et al. (2018) os efeitos crônicos podem induzir impactos para várias gerações através 

de alterações e modulações permanentes. 

 

6.2.2. Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) 

 HPAs de 2 e 3 anéis como os naftalenos foram encontrados acima dos níveis máximos 

permissíveis pela Legislação Brasileira - CONAMA de Naftaleno, no entanto, Brito et al. 

(2018), descreveu uma lista mais abrangente de HPAs como: Antraceno (4-6 anéis), fenantreno 

(2-3 anéis), acenaftileno (2-3 anéis), benzoantraceno (4-6 anéis), Naftaleno (2-3 anéis), 

Fluoranteno (4-6 anéis) e Criseno (4-6 anéis), obedecendo essa ordem de maior concentração. 

Essa diversidade se deve à flutuação já descrita para os poluentes nesse tipo de despejo e 

também pelo fato de que as amostras de água utilizadas nesse estudo já se encontram em um 

processo de diluição muito maior que o trabalhado por Britto et al. (2018). 
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 Os HPAs de 2 ou 3 anéis aromáticos são mais solúveis (Baussant et al., 2001) e, 

portanto, são extremamente tóxicos (Perugini et al., 2007). Dentre os HPAs, 16 são descritos 

como prioritários para agencias Ambientais dos EUA, onde são classificados como possíveis 

carcinógenos para os humanos, onde o BaP (Benzo-Pireno) é o mais cancerígeno de todos 

(Hussain et al., 2018; Ashayeria et al., 2018; Yu et al., 2018). Esses compostos podem ser 

liberados nas áreas urbanas pelos efluentes de escoamento residual (Viguri et al., 2002; 

Baussant et al., 2001; Ashayeria et al., 2018; Yu et al., 2018), pela combustão de combustíveis 

fosseis e biomassa (Viguri et al., 2002; Fourati et al., 2017) (Baussant et al., 2001) assim como 

pela deposição atmosférica onde a fonte pode-se encontrar distante dos locais estudados  

(Ashayeria et al., 2018; Yu et al., 2018). Outras fontes menos comuns como o desgaste de 

asfalto ou pneus, ou mesmo o descarte inadequado de óleos lubrificantes são comuns nos 

despejos urbanos, fazendo dessas moléculas uma das classes mais importantes nesse tipo de 

fonte poluidora dos rios e mananciais (Niua et al., 2018).  

Os HPAs de alto peso molecular (4-6 anéis) são provenientes da deposição da foligem 

atmosférica e encontram-se em geral em baixas proporções, são classificados como compostos 

pirogênicos pois se formam a partir da combustão da matéria orgânica. Os de baixo peso 

molecular são os de 2-3 anéis e seus homólogos alquilado (Fourati et al., 2017) são eficazmente 

dissolvidos em solventes orgânicos devido sua natureza lipofílica (Hussain et al., 2018), sua 

hidrofobicidade aumenta com o peso molecular e se associam rapidamente aos sedimentos 

suspenso (Perugini et al., 2007; Viguri et al., 2002). 

 Sua importância toxicológica deve-se ao seu acumulo nos organismos vivos onde são 

indutores de mudanças na atividade enzimática (Niua et al., 2018). Sua absorção depende da 

biodisponibilidade, fisiologia do organismo enquanto sua eliminação depende da 

biotransformação enzimática, o que aumenta sua solubilidade em água permitindo a excreção 

(Perugini et al., 2007).  

 

6.2.3. Metais tóxicos 

 As concentrações de metais tóxicos encontradas no presente trabalho, estiveram abaixo 

dos níveis máximos permissíveis pela Legislação Brasileira - CONAMA, onde as 

concentrações distribuídas na coluna da água obedeceram a seguinte ordem 

Mn>Fe>Zn>Ni>Cu. A distribuição de metais na coluna de água detectada no presente estudo 

foi semelhante ao encontrado por Brito et. al., (2018) onde as concentrações (*) 
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Mn*>Fe*>Zn>Cu*, estiveram acima do estabelecido pela Legislação Brasileira. Da mesma 

forma no reservatório mais próximo da RMC (Foz de Areia) tanto no verão como no inverno, 

os níveis de metais tóxicos obedeceram a seguinte ordem Mn>Cr>Zn>Cd (Yamamoto et al., 

2018), identificando que a poluição do Rio Iguaçu por metais tóxicos contribui para o 

comprometimento de outras localidades ao longo da bacia.  

 No presente estudo, as concentrações de Cr e Cd superiores aos valores recomendados 

pela legislação, refletem uma condição de poluição do Rio Iguaçu na região metropolitana, e 

que pelas características desses metais podem levar a sérios efeitos deletérios sobre o 

ecossistema aquático do rio (Islam et al., 2015). De acordo com Khan et al. (2018), 

concentrações elevadas de Cd, Cr, Cu, Fe, Ni Mn, Pb e Zn levou a alterações histopatológicas 

nos tecidos de mexilhão, enquanto concentrações de Pb, Zn, Cu e Al na água interferiu com a 

abundância de organismos em riachos de água doce (Schuler & Relyea, 2018).  

Em geral os metais tóxicos mostram padrões de distribuição em ambientes urbanos onde os 

fatores determinantes são resíduos provenientes de equipamentos eletrônicos (Sodago et al., 

2018; Deliberalli et al., 2018). O zinco (Zn), o niquel (Ni) e o cobre (Cu) são metais essenciais 

para os processos metabólicos em organismos vivos, no entanto em concentrações mais altas 

são tóxicos para a biota (La Colla, 2016).  

A biodisponibilidade dos metais depende pH, saturação de água, quantidade de carbono 

orgânico dissolvido e íons livres (Schuler & Relyea, 2018). A diversidade de poluentes 

possíveis de serem encontrados nos despejos urbanos é muito grande, são provenientes de 

fontes difusas e uma vez que apresentam diferentes órgãos-alvos, a determinação dos seus 

efeitos não é específica, mas relacionam com uma mistura complexa de poluentes. (Zwart et 

al., 2018).  

6.3. Índices Somáticos  

 No presente estudo, o fator de condição nos grupos de exposição 25% e 50% de diluição 

houve uma  diminuição  em relação ao controle (2,997%), enquanto a exposição 100% (3,790 

%) esteve acima em relação aos demais.  Os índices somáticos como fator de condição (FC), 

indica o estado metabólico dos organismos bem como seu estado de saúde. Esses fatores são 

utilizados também para avaliar a qualidade da água em condições de campo ou experimentais. 

Alterações das taxas de crescimento são induzidas por contaminantes e afeta a realocação de 

energia para mecanismos de desintoxicação, esgotando as reservas destinadas ao crescimento 

(Liebel et al., 2013). A robustez relativa ou grau de bem-estar do peixe é expresso pelo 
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coeficiente de condição (fator de condição), constituindo assim em uma ferramenta de estudo 

na biologia dos peixes, pois as variações refletem o estado de maturidade sexual ou grau de 

nutrição (Gabriel et al., 2010). 

 Esse aumento nos indivíduos provenientes do grupo sem diluição pode estar relacionado 

a um ganho devido ao comportamento alimentar alternativo como filtrador da matéria orgânica 

aumentada presente em maior quantidade nesse grupo. Curiosamente, é observado que nesse 

grupo há uma maior quantidade de ração não consumida durante o experimento, o que 

corrobora a hipótese acima. Segundo Yi e Zhang (2012) a presença de metais tóxicos no 

ambiente pode influenciar negativamente no fator de condição visto que afeta o metabolismo 

em peixes, no entanto, esse tipo de efeito não foi observado no presente experimento, o que 

poderia estar associado com o tempo mais curto de exposição.  

 Os poluentes como os pesado metais, água ácida pode resultar em diminuição do HSI 

nos peixes como sinal dos contaminação (Ozmen et al., 2005) e fornece informações sobre a 

qualidade da água e a condição metabólica dos peixes devido as atividades de desintoxicação 

em resposta à presença de compostos tóxicos (Liebel et al., 2013), menores valores em relação 

ao normal indicam um desvio de energia para crescimento dos órgãos ou tecidos para combater 

um estressor (Gabriel et al., 2010).  

 Índice hepatossomático: A depleção de glicogênio hepático seguido de hiperglicemia 

tem implicações nas necessidades de reservas de energia dos peixes quanto aos constituintes 

orgânicos como proteínas, lipídios e glicogênio (Elghobashy et al., 2001). Esses fatores podem 

estar associados com os efeitos de misturas de substâncias tóxicas em efluentes urbanos o que 

pode interferir com os índices hepatossomáticos, visto que o fígado é um órgão de grande 

expressão no metabolismo animal. Embora não tenha sido observado nenhum padrão de efeito 

referente a esse índice os danos verificados mostram que é um tecido alvo importante para 

avaliar a exposição a misturas complexas, no entanto, essas respostas ainda dependem da 

concentração, taxa de exposição e suscetibilidade do organismo (Ozmen et al., 2005). 

6.4. Atividade Bioquímica 

 Os resultados de exposição aos poluentes presentes na água do Iguaçu mostram que os 

valores para catalase e GSH não foram significativos em relação ao controle, o que pode 

significar em uma primeira análise que a exposição à água do Rio Iguaçu à jusante da RMC 

não induz os mecanismos de resposta antioxidante em fígado de O. niloticus após exposição 

subcrônica. No entanto, quanto avaliada a atividade da GST e carbonilação de proteínas, 
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ocorrem indícios de que a exposição à mistura complexa de poluentes encontrados no Rio 

Iguaçu, interfere com os padrões normais desses indicadores. Um aumento na atividade de GST 

reflete a exposição a compostos orgânicos, principalmente os organoclorados e PAHs, os quais 

são conhecidamente ativadores do Sistema P450 de detoxificação celular no fígado. A GST 

participa na Fase II do sistema, onde atua complexando as moléculas com radicais hidrofóbicos, 

e nesse processo aumenta a produção de alguns radicais livres capazes de ativar o sistema 

antioxidante (peróxido de hidrogênio/catalase). No entanto, apesar dos níveis de ativação de 

catalase não se mostrarem diferentes com o grupo controle, foi observado na maior diluição um 

aumento da atividade da GST, o que significa também aumento no metabolismo, e um aumento 

nos níveis de carbonilação de proteínas. Esses dois eventos, embora não sejam determinantes 

para afirmar uma ativação da atividade ontioxidante, é um sinal de que os mecanismos podem 

estar sendo acionado, mas com o tempo de exposição ser também modulado bioquimicamente. 

A carbonição das proteínas pode ser o sinal mais evidente de que mesmo em grandes diluições 

ou baixas concentrações, o fígado pode estar sendo afetado pelos poluentes e esses podem estar 

levando a um estado pró oxidante celular capaz de alterar a integridade de macromoléculas. 

Essa hipótese é reforçada pelo aumento significativo de lipoperoxidação que ocorre nos animais 

expostos à água do rio Iguaçu sem diluição. Assim, é possível que esteja acontecendo estresse 

oxidativo no fígado, visto que os danos são visíveis tanto nas menores concentrações quanto na 

maior concentração da mistura, apesar da inexistência de alteração nos padrões normais de 

indicadores de estresse. Essa condição pode estar relacionada a um processo de modulação pela 

exposição subcrônica aos poluentes presentes no rio. 

 O aumento da atividade da GST bem como os danos em macromoléculas observados 

pela carbonilação de proteínas e peroxidação lipídica, sugere a presença de poluentes que 

induzem estresse oxidativo, como a biodisponibilidade de alguns metais tóxicos (Jiri, et al., 

2018, Abbas et al., 2018). A GSH é uma das mais importantes linhas de defesa antioxidantes 

não enzimáticas protegendo as macromoléculas celulares do estresse oxidativo. Essas 

moléculas desempenham um papel importante na eliminação de radicais livres, redução de 

peróxidos e desintoxicação de compostos eletrolíticos.  Quando o sistema de defesa 

antioxidante é insuficiente ou inativo pode levar a danos oxidativos em importantes 

biomoléculas, como lipídios e proteínas, resultando em níveis mais elevados de peroxidação 

lipídica e carbonilação de proteína (Gobia et al., 2018). De acordo com os mesmos autores, o 

equilíbrio entre geração e neutralização de espécies reativas de oxigênio (ROS) incluindo 
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radical anion superóxido (O2
•-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila (•HO) é 

mantido pela ativação do sistema.  

 Os organismos aquáticos são sujeitos aos efeitos nocivos dos poluentes antrópicos, onde 

os mecanismos de resposta celular ao estresse químico são ativados em resposta à presença dos 

agentes estressores, e constituem as bases de adaptação em casos de exposição a longo prazo. 

De acordo com Beal et al. (2018), pode ocorrer também uma adaptação epigenética como 

mecanismo regulatório no caso de haver uma baixa variabilidade genética. Além disso existem 

mecanismos complexos de feedback que envolvem modificações de proteínas em respostas 

precisas às condições celulares e ambientais. Esses fatores são determinantes pois se associados 

a aspectos genéticos, nutricionais ou ambientais podem levar à supressão da também da função 

imunológica (Alfaro & Young, 2015), o que a médio e longo prazo pode levar a danos em 

indivíduos e populacionais. De acordo com Moureira et al. (2018) sinais ambientais de estresse 

químico podem levar à expressão bem como a ativação de proteínas que regem mecanismos 

mais gerais ou específicos como as HSP70, que apresentam grande potencial de alerta sobre 

perturbações ambientais causada por numerosas substâncias, o que pode interferir 

negativamente na fisiologia de vertebrados como os peixes.  

 O sistema imunológico protege o organismo e também fornece vigilância interna para 

identificar e eliminar anormalidades células. A resposta imune adaptativa pode aumentar a 

atividade e a eficiência da resposta imune inata. As respostas imunes como consequência da 

exposição a substâncias químicas exógenas podem resultar em imune estimulação ou 

imunossupressão de funções. A função do sistema imunológico dos peixes pode ser modulada 

por uma ampla gama de fatores abióticas ambientais. Os Produtos químicos antropogênicos 

podem contribuir para declínios e aumentar a mortalidade pela modulação do sistema 

imunológico dos peixes. Segundo Shelly (2010), estudos laboratoriais utilizando misturas de 

pesticidas ou isoladas mostraram que o sistema imune é modulado quando os animais são 

expostos a concentrações subletais tanto no sistema in vitro como in vivo. 

Neutotoxidade :O desempenho de natação tem reflexo nos níveis populacionais dos peixes, a 

capacidade de escapar as presas, escapar dos predadores e no acasalamento devido a 

coordenação e transmissão de movimentos entre neurológica e neuromuscular. Atividade da 

acetilcolinesterase (AChE) tem efeitos colinérgicos e transmissão neurológica e neuromuscular 

(Oliveira et al., 2012), a ação de compostos organofosforados e carbamatos é uma família de 

enzimas colinesterases do cérebro e musculo (Rodriguez-Fuentes et al., 2013), AChE é uma 

enzima chave no sistema nervoso que hidrolisa acetilcolina nas junções sinápticas. (Rodriguez-
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Fuentes et al., 2013), o acumulo do neurotransmissor na fenda sináptica causa 

superestimulação, isso causa sinais e sintomas (Assis, 2011). 

6.5. Alterações histológicas 

6.5.1. Fígado  

 O índice de lesão no fígado é uma ferramenta poderosa para os estudos que envolvem 

os efeitos de misturas complexas, bem como para avaliar danos relacionados com a exposição 

crônica ou subcrônica. No presente trabalho ficou evidente que os parâmetros que medem os 

danos referentes a exposições agudas não são determinantes para avaliar de forma isolada a 

exposição subcrônica. No entanto, se esses parâmetros são utilizados em conjunto com 

parâmetros de avaliação crônica ou subcrônica como os índices de lesão, são valiosos pois 

enriquecem a discussão e de certa forma validam os resultados. O que foi observado nesse 

estudo, é que os indivíduos expostos à água do rio Iguaçu, mesmo que por apenas 80 dias, são 

afetados pelos poluentes encontrados na água, e que mesmo em maiores diluições já apresentam 

sinais evidentes de danos biológicos à saúde dos mesmos. Essa afirmação é condizente com a 

análise histopatológica, onde o índice de lesão do fígado mostrou danos ao tecido dependente 

da concentração de poluentes na água do rio. No entanto, esse efeito subcrônico não é observado 

na maior diluição, mas são evidentes quando os efeitos agudos são investigados. Conjuntamente 

os efeitos agudos quando relacionados com os efeitos subcrônicos permitem uma discussão 

mais aprofundada sobre o risco de exposição da água do rio Iguaçu para O. niloticus. 

 Dentre as alterações histopatológicas relacionado com a exposição subcrônica foi 

observado que o distúrbio circulatório (congestão sanguínea) apresenta grande incidência no 

fígado dos indivíduos expostos à água sem diluição, seguido pela exposição à diluição de 50%. 

Segundo Ashraf et al. (2013), esse tipo de lesão, quando associado com substancias tóxicas 

pode ocasionar a ocorrência de estagnação ou derrame sanguíneo no tecido. Esse tipo de 

patologia pode impedir impede o fluxo de sangue interrompendo o aporte de nutrientes e a 

oxigenação dos tecidos, ao mesmo tempo que aumenta o tempo residual de substâncias tóxicas 

nos vasos podendo levar a danos nos mesmos (Pereza et al., 2018). Esse tipo de situação foi 

evidenciado no presente estudo, onde vários focos de granulomatose perivascular foram 

observados no fígado de indivíduos expostos à água sem diluição.  

 A grande incidência de necrose tecidual observada nos indivíduos provenientes dos 

grupos de 50% e 25%, são danos que pela sua característica irreversível, ou pouco reversível, 

pode levar à perda parcial ou total do órgão (Barisic et al., 2014). O bom funcionamento do 
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fígado, favorece os processos de desintoxicação frente ao estresse químico, participando na 

eliminação ou eliminação de xenobiontes. Além disso, o fígado é um órgão chave no 

metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídeos, assim os danos encontrados nesse órgão 

podem representar sérios problemas fisiológicos afetando diretamente a saúde dos animais 

(Sabullah et al., 2015). Os efeitos hepáticos estão comprovadamente relacionados com a 

exposição a compostos orgânicos como HPAs, PCBs e OCs. Nesses casos o órgão participa da 

biotransformação dessas moléculas pela ativação dos sistemas de desintoxicação e excreção 

celular (Salamat & Zarie, 2012), no entanto, segundo os mesmos autores, o subproduto desses 

processos pode vir a provocar efeitos deletérios igual ou maior que o observado pelas moléculas 

originais. Os metais tóxicos, como os encontrados nas águas do rio Iguaçu, podem interagir 

com proteínas celulares e levar também a danos permanentes para o tecido hepático. Dentre as 

alterações histopatológicas encontradas no fígado expostos ao Cr, estão a congestão dos vasos 

sanguíneos, esteatose, necrose e presença de centros melanomacrofagos (Authman et al., 2015). 

Segundo Pereza et al. (2018), após exposição a contaminantes, as condições desfavoráveis 

afetam o metabolismo das reservas energéticas desencadeando a mobilização de 

macromoléculas para atender a demanda energética, diminuindo os níveis de glicogênio 

hepático e, portanto, levar a uma condição de glicogênese no fígado. O glicogênio é uma reserva 

de glicose que supre a demanda energética em situações de estresse. Como alguns poluentes 

podem afetar as reservas de energia do fígado reduzindo os níveis de glicogênio (Sharma et al., 

2018), qualquer outra atividade metabólica que demande níveis altos de energia pode ser 

prejudicada (Nassr-Allah & Abdel-Hameid, 2007). Dentro desses eventos encontra-se o 

mecanismo de desintoxicação no fígado que se afetado interrompe uma importante atividade 

hepática necessária à manutenção da integridade fisiológica em vertebrados (Kundu, 2018). 

 No presente estudo foi observado ainda lesões no tecido pancreático, que ocorre de 

maneira difusa no tecido hepático. Esse tipo de tecido, com funções endócrinas e exócrinas, é 

chave no metabolismo de carboidratos e na regulação do processo de digestão extracelular nos 

intestinos de vertebrados. Pelo fato de estarem localizados próximo aos vasos, o tecido 

pancreático é também alvo dos contaminantes, que pelos processos de congestão, acabam por 

alterar os vasos levando a casos de granulomatose vascular, necrose da parede dos vasos assim 

como do tecido circundante como os tecido pancreático. Nesse caso, o tecido hepático não 

parece ser um alvo dos contaminantes, mas sua localização estrutural no tecido hepático 

favorece os danos como relatado anteriormente. O impedimento do fluxo sanguíneo com 

consequente degeneração celular e necrose foram descritos por Alaa & Osman (2012). Segundo 
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Raskovic et al. (2018) peixes são afetados por contaminantes e a ocorrência de necrose é muito 

comum, assim como a congestão de sangue hepático que é indicativa de hemorragia no fígado 

de animais expostos (Samanta et al., 2018). 

 

6.5.2. Brânquias  

 As brânquias, diferentemente do fígado, constituem um órgão externo que se encontra 

diretamente exposto aos poluentes diluídos na água. A importância fisiológica desse órgão não 

se limita à ventilação promovendo a troca de CO2 e O2 entre o plasma e o ambiente externo, 

pois a maior parte dos eventos fisiológicos de osmoregulação ocorrem nesse órgão. As 

alterações observadas pelas exposições aos poluentes diluídos na água do rio Iguaçu, são 

severas do ponto de vista de danos ao órgão, onde se concentram a ocorrência de necroses e 

hiperplasia, em todos os grupos testados, aumentando de acordo com a concentração. Essas 

alterações podem não ser regressivas e se encontram presentes nos epitélios de ambas a lamelas, 

primárias e secundárias. No entanto, a concentração é mais pronunciada no tecido epitelial das 

lamelas primárias, onde se concentram células mucosas e de cloreto, sendo essas últimas 

relacionadas com os processos de osmoregulação. Assim torna-se evidente que essas alterações 

histopatológicas podem comprometer várias funções do órgão incluindo a troca gasosa, 

regulação de íons e excreção de metabólitos. 

 A presença de poluentes bem como a baixa disponibilidade de oxigênio pode levar a 

um aumento na produção de muco formando uma barreira física e química, o que é favorável 

para a proteção do epitélio branquial, mas pode dificultar a troca de gases (Cruz et al., 2015). 

O desenvolvimento da necrose pela exposição a poluentes, é uma anormalidade causada pela 

exposição direta do tecido epitelial o que impede não somente a troca gasosa, mas também os 

processos de osmoregulação que em condições severas pode levar o peixe à morte. Como as 

brânquias são os primeiros órgãos a entrar em contato direto com ambiente externo e, portanto, 

os primeiros a serem afetados diretamente pela exposição aos poluentes levando ao 

desenvolvimento de anormalidades, esse são potenciais tecidos alvos para o estudo de poluentes 

presentes na água (Sabullah et al., 2015). O colapso das brânquias pode se dar pela obstrução 

mucosa no caso de uma exposição aguda devido à grande quantidade de células mucosas nesse 

órgão (Authman et al., 2015), no entanto, são as alterações pela exposição crônica que podem 

ser irreversíveis e comprometer definitivamente os tecidos (Ahira, & Jaya, 2018) com efeitos 

permanentes nas trocas gasosas e a regulação iônica do plasma (Alaa, & Osman, 2012; Sharma 

et al., 2018). 
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6.6. Alterações hormonais e gônadas  

Um dos grandes desafios da ecotoxicologia hoje está na avaliação dos efeitos de 

misturas complexas. Isso porque se sabe muito sobre os efeitos dos principais poluentes de 

forma isolada e muito pouco se conhece quando os organismos vivos são expostos a mais de 

uma dessas substâncias de forma associada.  

Outro grande desafio é a avaliação dos poluentes classificados como desreguladores 

endócrinos. Essas substâncias podem interferir com o equilíbrio hormonal e promover 

distúrbios que podem comprometer não somente o indivíduo, mas populações inteiras com 

reflexos negativos para as comunidades (Ibor et al., 2016). Um dos efeitos mais deletérios são 

os efeitos reprodutivos.  

Estudos recentes (Yamamoto et al., 2017; 2018) revelam que a exposição subcrônica 

em áreas impactadas do rio Iguaçu é suficiente para alterar o equilíbrio hormonal com 

consequências para a reprodução em peixes. Sabe-se, portanto, que a misturas de produtos 

químicos podem afetar negativamente a reprodução em fêmeas assim como em machos.  

A vitelogenina, uma proteína expressa apenas em fêmeas no período de maturação 

sexual, pode também ser expressa em machos na presença de desreguladores endócrinos 

estrogênicos biodisponíveis. Naturalmente a ausência, ou os níveis muito baixos de estrógeno 

presente no plasma de indivíduos machos, ou a ausência de receptores de estrogênios nos 

hepatócitos impede a expressão da vtg. Essa situação no entanto, pode ser revertida pela 

presença de compostos que mimetizam a ação do estradiol levando a expressão da vtg em peixes 

machos (Celebi & Babazadeh, 2016; Yamamoto et al., 2017).  

 A existência de interações entre os desreguladores endócrinos com a biossíntese normal 

dos hormônios já é conhecida (Chi et al., 2016), no entanto estudos tem domonstrado que o 

estradiol também está associado com a função mitocondrial, metabolismo energético e controle 

do ciclo celular (Corcoran, 2010). Assim a presença de desreguladores endócrinos pode explicar 

também outros efeitos celulare do sistema hormonal em peixes. Outro aspecto importante é o 

efeito de alguns poluentes na atividade do sistema P450, o qual é também responsável pela 

síntese de precussores de esteroides, fazendo com que a alteração afete o desenvolvimento 

testicular (Rajakumar et al., 2012).  

              Os hormônios estrogênicos são reconhecidos como moduladores das respostas imunes 

nos mamíferos e teleósteos como mecanismo adaptativo inato do sistema imunológico.  Este 

mecanismo endócrino-imune é encontrado nos leucócitos, como os leucócitos renais, 

sanguíneos e macrófagos que podem apresentar no seu mecanismo de sinalização a participação 

de estrógenos, principalmente o beta-estradiol (E2) (Burgos et al., 2016). Segundo os mesmos 
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autores, os estrógenos modulam aspectos relacionados com a resposta imune em peixes, onde 

elevados níveis de E2 pode alterar o sistema imunológico induzindo efeitos imunossupressores 

e suscetibilidade à doença. Nesse caso, sob o efeito de desreguladores endócrinos e com o 

sistema imune alterado, as implicações a nível populacional podem ser importantes pela 

diminuição da resistência a patógenos, efeitos que podem comprometer a sobrevivência e o 

crescimento populacional.  

 As alterações histopatológicas em gônadas de peixes podem auxiliar no estudo dos 

efeitos de desreguladores endócrinos, visto que várias deformidades encontradas representam 

ou o desequilíbrio hormonal ou um efeito direto sobre o tecido, com consequências severas para 

a maturação dos gametas, comprometendo a reprodução (Rajakumar et al., 2012).   

           As alterações gonodais mais visíveis em machos constituem principalmente as 

deformidades dos túbulos seminíferos, afetando a capacidade dos organismos no 

desenvolvimento dos espermatócitos, lúmen desprovido de células germinativas, inibição do 

crescimento testicular ou estrutura testicular alterada em peixes (Ibor et al., 2016). A inibição 

de enzimas que convertem estrogênios em andrógenos, como a aromatase é também um alvo 

importante de poluentes desreguladores endócrinos, uma vez que induz a masculinizarão de 

peixes fêmeas através de aumento dos níveis de hormônios masculinos (Seki et al., 2003; Ibor 

et al., 2016).  

           A síntese e a secreção de hormônios esteroides são controlados por mecanismos de 

feedback os quais regulam várias funções fisiológicas como: a diferenciação sexual, o equilíbrio 

iônico e mineral, a adaptação ao estresse, o funcionamento do sistema imunológico e a 

reprodução (Ibor et al., 2016). Nesse contexto, é claro que o papel dos desreguladores 

endócrinos no organismo é de grande importância toxicológica, pois altera o controle da síntese 

dos hormônios endógenos com reflexos para todo o funcionamento biológico do indivíduo.  

 

6.7. Genotoxidade 

 Existe uma relação de interação entre as alterações sanguíneas e hepatológica das 

brânquias quanto a disponibilidade de oxigênio (Cruz et al., 2015). A carga de contaminantes 

biodisponíveis como os metais tóxicos podem alterar as células do sangue (Sabullah et al., 

2015), como por exemplo os efeitos do Cr descritos por Authman et al., (2015).  

               As alterações encontradas no envelope nuclear foram relatadas em eritrócitos de 

peixe, como um resultado da exposição a xenobióticos provenientes de despejos da indústria 
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têxtil. Esses efeitos em geral ocorrem pelo envelhecimento acelerado de células, mutações e 

uma adaptação ineficaz às mudanças que ocorrem no plasma pela exposição a agentes químicos 

variados (Ahira & Jaya, 2018). 

As anormalidades dos eritrócitos em peixes são relatadas como padrões para 

compreender algumas respostas celulares aos estressores ambientais, visto que são sensíveis a 

danos que ocorrem no DNA (Cruz et al., 2013). Alterações que se apresentam na divisão normal 

dessas células pode ser devido a bloqueios de citocinese que leva ao desequilíbrio na 

distribuição correta dos cromossomos afetando geneticamente essas células, o que constitui um 

importante biomarcador genotóxico. Essas anormalidades observadas podem ser classificadas 

em: micronúcleos, células binucleadas, núcleos vacuolados ou lobulados (Sinha et al., 2018). 

A identificação do impacto de contaminação pela mudança de tamanho e forma dos eritrócitos, 

revelam sinais de genotoxicidade ou citotoxicidade relacionada à exposição a vários tipos de 

poluentes, principalmente pelos metais pesados (Alico et al., 2018). Esse grupo de poluentes 

em especial, são potentes agentes que lesionam o DNA diretamente ou pela ação indireta dos 

agentes oxidantes gerados pela presença dos metais tóxicos na celula (Siraj et al., 2017). 

Segundo Ali et al. (2014) os metais tóxicos são responsáveis por efeitos mutagênicos ou 

carcinogênicos em peixes (Ali et al., 2014), ou mesmo por desencadear mutações irreversíveis 

(Samanta et al., 2018). 

 

6.8. Componentes principais dos resultados  

No que se refere a seleção das variáveis a partir dos componentes principais que mais 

contribuíram nos resultados sobre a qualidade da água do alto Iguaçu, esses encontram-se 

distribuídos de acordo com os grupos de exposição abaixo. 

Exposição 0% a água do rio Iguaçu 

           As variáveis que mais contribuíram neste grupo de exposição foi o Fator de condição 

dos indivíduos, índice gonassomatico das fêmeas, LPO e CAT. Atividades antioxidantes da 

CAT e LPO foram baixas e relevantes em relação a outros grupos de exposição, isso se revelou 

nos resultados de bem estar dos animais relacionados com o fator de condição e o índice 

gonassomatico, essas duas variáveis teve valores elevados.  

  Fator de condição (FC), indica o estado metabólico dos organismos bem como seu 

estado de saúde. Alterações induzidas por contaminantes e afeta a realocação de energia 

esgotando as reservas destinadas ao crescimento (Liebel et al., 2013).  Essa variável reflete o 

grau de bem-estar ou estado de maturidade sexual ou grau de nutrição (Gabriel et al., 2010). 
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Exposição 25 % a água do rio Iguaçu 

           Neste grupo de exposição, foram determinantes o fator de condição, as alterações 

histopatológicas das gônadas, alterações morfonucleare e LPO. Os indivíduos neste grupo, 

apresentaram valores baixos do fator de condição, alteração em gônadas e LPO mais severas 

em relação aos demais grupos. Os resultados de alteração morfonuclear (genotóxicas) foi 

verificada apenas neste grupo de exposição e corroboram com os resultados histopatológicas 

verificados nas brânquias e fígado com tendências ao desenvolvimento de efeitos tumorais 

(hipertrofias e hiperplasias).  

 A carga de contaminantes biodisponíveis como os metais tóxicos podem alterar as 

células do sangue (Sabullah et al., 2015). Os efeitos em geral ocorrem pelo envelhecimento 

acelerado de células, mutações pela exposição a agentes químicos variados (Ahira & Jaya, 

2018), essas anormalidades fornecem respostas sensíveis a danos que ocorrem no DNA (Cruz 

et al., 2013) e que afetam geneticamente as células. 

 Os efeitos reprodutivos ocorrem nas áreas impactadas do rio Iguaçu e deve-se à 

exposição subcrônica e misturas de produtos químicos, suficientes para afetar negativamente a 

reprodução (Yamamoto et al., 2018). As alterações histopatológicas em gônadas têm efeito 

direto sobre o órgão com consequências severas para a maturação dos gametas, e portanto, 

comprometendo a reprodução.   

Exposição 50 % a água do rio Iguaçu 

           As variáveis determinantes neste grupo de exposição foi LPO, GST, CAT e alteração 

histopatológica do fígado. As atividades antioxidantes da LPO foram baixas enquanto que GST 

e CAT foram elevadas, essas últimas enzimas estão relacionadas com a presença de 

componentes tóxicos no organismo, que afeta o funcionamento normal do órgão relacionado 

com a retirada xenobioticos no organismo. Isso revela-se também pelos resultados relacionados 

aos danos ao fígado (congestão dos vasos sanguíneos, necrose e granulomatose perivascular). 

A atividade dos antioxidantes mencionados neste grupo se relacionou com os danos relevantes 

verificados no fígado. 

O aumento na atividade de GST reflete a exposição a compostos orgânicos, 

principalmente os organoclorados e PAHs, os quais são conhecidamente ativadores do Sistema 

P450 de detoxificação celular no fígado. Os mecanismos de resposta celular ao estresse químico 

são ativados em resposta à presença dos agentes estressores (Beal et al. 2018). 
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Exposição 100 % a água do rio Iguaçu 

As variáveis relevantes neste grupo, foram o índice hepasssomatico, índice 

gonadossomatico, alterações histopatológicas e atividade de GSH. Nesses indivíduos foi 

afetado o crescimento normal das gônadas e o fígado, revelados pelos valores baixos dos índices 

o que corrobora com a elevada frequência de alterações do fígado como por exemplo a 

congestão dos vasos sanguíneos e granulomatose perivascular. 

A diminuição do HSI nos peixes é sinal de exposição a poluentes devido a problemas 

de contaminação ambiental (Ozmen et al., 2005), ao mesmo tempo que fornece informações 

sobre a qualidade da água (Liebel et al., 2013). As substâncias tóxicas em efluentes urbanos 

pode interferir com os índices hepatossomáticos, visto que o fígado é um órgão de grande 

expressão no metabolismo animal. (Ozmen et al., 2005). 

 O índice de lesão do fígado mostrou danos ao tecido dependente da concentração de 

poluentes na água do rio. Segundo Ashraf et al. (2013), as substancias tóxicas podem ocasionar 

a estagnação ou derrame sanguíneo no tecido e impedir o fluxo de sangue interrompendo o 

aporte de nutrientes e a oxigenação dos tecidos, ao mesmo tempo que aumenta o tempo residual 

de substâncias tóxicas nos vasos, o que pode levar a danos nos mesmos (Pereza et al., 2018). O 

bom funcionamento do fígado, favorece os processos de destoxificação frente ao estresse 

químico, participando na eliminação de xenobiontes (Sabullah et al., 2015), e portanto, a 

hepática (Kundu, 2018). A GSH, um dos produtos do metabolismo no fígado, é uma das mais 

importantes linhas de defesa antioxidantes não enzimáticas protegendo as macromoléculas 

celulares do estresse oxidativo contra peroxidação lipídica e carbonilação de proteína (Gobia et 

al., 2018). 

No geral, através dos resultados obtidos, as baixas diluições (25%) foram mais 

responsáveis por alterações genotóxicas enquanto que nos grupos 50% e 100% apesar da 

modulação do mecanismo antioxidante, foram observados os maiore danos histopatológicos no 

fígado, o que afetou o crescimento normal desse órgão bem como uma diminuição no 

crescimento das gônadas. 
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7. CONCLUSÕES  

� As diferenças observadas nos níveis de oxigênio dissolvido aparentemente não 

interferiram com a saúde dos indivíduos expostos aos poluentes presentes na água do 

rio Iguaçu; 

� O fator de condição mostrou um melhor desenvolvimento dos indivíduos expostos às 

menores diluições da água do rio Iguaçu; 

� A condição da água do rio Iguaçu diminui o índice gonadossomatico (IGS) em 

indivíduos expostos quando comparados com o grupo controle;  

� Os dados bioquímicos de avaliação da resposta antioxidante revelam que os indivíduos 

expostos à água do rio Iguaçu tiveram o mecanismo modulado, mas não o suficiente 

para impedir danos no fígado de O. niloticus; 

� Os efeitos encontrados nos arcos branquiais de O. niloticus aparentemente estão 

relacionados com a exposição direta aos poluentes presentes na água do rio Iguaçu; 

� Os resultados confirmam a presença de poluentes neurotóxicos e genotóxicos 

biodisponíveis na água do rio Iguaçu, mas estudos considerando um tempo maior de 

exposição seriam necessários para avaliar esses danos para a população; 

� Os dados mostram que existem desreguladores endócrinos biodisponíveis na água do 

rio Iguaçu, em quantidades suficientes para interferir com o equilíbrio hormonal de 

indivíduos machos de O. niloticus. 
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