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RESUMO 

O Rio Iguaçu é considerado o segundo rio mais poluído do país e ao mesmo tempo 
é de fundamental importância socioeconômica e ambiental, tanto pelo fornecimento 
de recursos hídricos e o seu elevado potencial hidroelétrico, como pela alta taxa de 
endemismo da sua ictiofauna. Estudos recentes mostraram que o reservatório de 
Segredo, localizado no Médio Rio Iguaçu, apresentou a existência de fontes difusas 
de contaminação, que podem estar comprometendo a qualidade da água do 
reservatório. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água do 
Reservatório de Segredo, através da detecção de desreguladores endócrinos em 
três localidades ao longo do reservatório. Para isso, foram realizadas padronizações 
de técnicas moleculares para expressão de VTG, aplicação das técnicas em 
amostras do grupo tratamento (expostos aos DES) e análises químicas, referentes 
aos poluentes orgânicos persistentes - POP’s (pesticidas organoclorados, PCB’s e 
PBDEs) que podem apresentar potencial efeito desregulador endócrino estrogênico. 
Além disso, foram realizadas análises de biomarcadores histopatológicos em 
gônada e a detecção dos níveis plasmáticos de vitelogenina (VTG) em duas 
espécies de peixes: Rhamdia quelen e Oreochromis niloticus mantidas em tanques 
redes por 6 meses (períodos de outono/inverno e primavera/verão); e Oreochromis 
niloticus mantida por 12 meses no reservatório. Assim como, outras espécies nativas 
coletadas no reservatório foram utilizadas no estudo. Paralelamente, a expressão de 
vtg foi investigada nas amostras de plasma obtidas com os experimentos de 
exposição in situ acima através de western blotting utilizando outros anticorpos 
produzidos para outras espécies de peixes no Laboratório. Os resultados com 
relação à análise química da água, sedimento e músculos demonstraram que o 
ponto Iratim (IR) apresentou as maiores concentrações de POPs, com exceção dos 
DDTs na água, que foi maior no ponto Floresta (FL), ambos para estação inverno. 
As nos pontos BA e IR (outono/inverno) e Al nos mesmos pontos (primavera/verão), 
além dos metais tóxicos Fe, Cu e Zn no ponto IR (primavera/verão) foram 
detectados acima do limite de acordo com legislação Conama 357/2005. Já para os 
sedimentos, As e Cu foram detectados em todos os pontos e estações acima do 
limite máximo de detecção, conforme Resolução Conama 454/2012 para material 
dragado. Esses resultados estão relacionados às atividades agropecuárias da região 
e vai de encontro com o menor IGS (Índice Gonadossomático) dos animais em 
exposição no ponto IR, nas duas coletas (inverno e verão). Com relação às análises 
moleculares, o melhor anticorpo, diluição e concentração da proteína para a 
expressão de vtg no western blotting com amostras de plasma de tilápia 
respectivamente é o anti-VTG-R de Oreochromis niloticus (tilápia), na diluição de 
1:10000 e concentração 0,5 μg mL-1 e o mesmo anticorpo na diluição de 1:7000 e 
1,0 μg mL-1 para Rhamdia quelen. O Elisa sanduíche se mostrou eficiente para a 
especificidade e sensibilidade com as amostras de tilápias. É importante destacar 
que esses resultados denotam possíveis fontes difusas de poluição e ressalta-se 
que a mistura com outros poluentes, mesmo em baixas concentrações podem 
acentuar o efeito estrogênico, interferindo negativamente com a qualidade da água e 
consequentemente colocando em risco a saúde da ictiofauna do Rio Iguaçu. 

Palavras-chave: biomarcadores moleculares. Peixes. Micropoluentes. 
desreguladores endócrinos. vitelogenina. 



 

 

 
 

ABSTRACT 
The Iguaçu River is considered the second most polluted river in the country and at 
the same time it is of fundamental socioeconomic and environmental importance, 
both for the supply of water resources and its high hydroelectric potential, as well as 
for the high rate of endemism of its ichthyofauna. Recent studies have shown that the 
Segredo reservoir, located on the Middle Iguaçu River, presented the existence of 
diffuse sources of contamination, which may be compromising the water quality of 
the reservoir. Therefore, the objective of this work was to evaluate the water quality 
of the Segredo Reservoir, through the detection of endocrine disruptors in three 
locations along the reservoir. For this, standardization of molecular techniques for 
expression of VTG, application of the techniques in samples of the treatment group 
(exposed to DES) and chemical analyzes were carried out, referring to persistent 
organic pollutants - POP's (organochlorine pesticides, PCB's and PBDEs) that may 
have potential Estrogenic endocrine disrupting effect. In addition, analyzes of 
histopathological biomarkers were performed in gonads and the detection of plasma 
levels of vitellogenin (VTG) in two fish species: Rhamdia quelen and Oreochromis 
niloticus kept in net tanks for 6 months (autumn/winter and spring/summer periods); 
and Oreochromis niloticus maintained for 12 months in the reservoir. As well as other 
native species collected in the reservoir were used in the study. In parallel, the 
expression of vtg was investigated in the plasma samples obtained from the above in 
situ exposure experiments by western blotting using other antibodies produced for 
other fish species in the Laboratory. The results regarding the chemical analysis of 
water, sediment and muscles showed that the Iratim point (IR) had the highest 
concentrations of POPs, with the exception of DDTs in the water, which was higher at 
the Floresta point (FL), both for the winter season. As at points BA and IR 
(autumn/winter) and Al at the same points (spring/summer), in addition to the toxic 
metals Fe, Cu and Zn at point IR (spring/summer) were detected above the limit 
according to Conama legislation 357 /2005. As for sediments, As and Cu were 
detected at all points and stations above the maximum detection limit, according to 
Conama Resolution 454/2012 for dredged material. These results are related to 
agricultural activities in the region and are in line with the lowest GSI (Gonadosomatic 
Index) of the animals on display at the IR point, in both collections (winter and 
summer). Regarding molecular analysis, the best antibody, dilution and protein 
concentration for the expression of vtg in western blotting with tilapia plasma 
samples, respectively, is the anti-VTG-R of Oreochromis niloticus (tilapia), at a 
dilution of 1:10000 and concentration 0.5 μg mL-1 and the same antibody in the 
dilution of 1:7000 and 1.0 μg mL-1 for Rhamdia quelen. Elisa sandwich proved to be 
efficient for specificity and sensitivity with tilapia samples. It is important to highlight 
that these results denote possible diffuse sources of pollution and it is noteworthy 
that mixing with other pollutants, even at low concentrations, can accentuate the 
estrogenic effect, negatively interfering with water quality and consequently putting 
the health of the ichthyofauna of the river at risk. Iguazu River. 
Keywords: molecular biomarkers. Fish. Micropollutants. endocrine disruptors. 
vitellogenin. 
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1. INTRODUÇÃO  
1.1.  Aspectos gerais do tema 

A água é um recurso natural de extrema importância, pois é único e essencial 

à manutenção da vida, sendo que apenas 0,0067% é utilizado para as atividades 

antrópicas e deste percentual somente uma parte está em condições adequadas 

para consumo. Devido a essas características, discussões sobre manejo e 

preservação de bacias hidrográficas tem se destacado em todo o planeta, sua 

gestão vem se aprofundando, pois é considerada a unidade para o planejamento e 

conservação do ambiente natural e urbano. (BERNARDI et al., 2012; ANA, 2019). 

As bacias hidrográficas demandam cuidado e manejo adequado para a 

preservação da biodiversidade local, permitindo assim a manutenção e proteção das 

comunidades naturais, principalmente nos ecossistemas aquáticos. No entanto, esse 

cenário está cada vez mais ameaçado por ações antrópicas, que tem crescido sem 

controle nas últimas décadas. O aumento da população mundial e por sua vez, a 

necessidade de utilização dos recursos naturais tende a ser prejudicial tanto para a 

biota, quanto para a própria população, a qual degrada e ao mesmo tempo depende 

do consumo destes recursos não renováveis, como a água. Existem diversas 

finalidades para o uso das bacias hidrográficas, como: consumo humano, criação de 

animais, atividades agrícola, agroindustrial e mineração, ou mesmo para a produção 

de energia elétrica. Nesse sentido, pode-se afirmar que há a necessidade de se 

efetuar uma gestão e manejo adequados das bacias a fim de reduzir o conflito de 

interesses entre o homem e o ambiente natural, bem como garantir esses recursos 

para as futuras gerações (BERNARDI et al., 2012).  

Existe hoje uma crescente demanda por fontes energéticas no planeta e o 

potencial brasileiro em gerar energia através de hidroelétricas tem sido bastante 

favorável à construção de reservatórios para esse fim. A exploração dos recursos 

energéticos através dos reservatórios de hidroelétricas é hoje uma política 

estratégica para muitos países do mundo inteiro, especialmente no Brasil, na 

tentativa de manter e garantir a matriz energética do país. Nesse contexto, é 

essencial a preocupação com a conservação dos corpos hídricos, assim como faz-

se necessário adotar políticas de manejo e conservação, minimizando os diversos 

impactos decorrentes dessas intervenções antrópicas. A proteção da ictiofauna 

endêmica e nativa é uma das questões primordiais visto que diz respeito à 

preservação da biodiversidade em várias dessas localidades.  
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Uma das formas mais eficientes e limpas para a produção de energia elétrica 

continua sendo através da construção de usinas hidrelétricas (UHEs) (CORDOVA et 

al., 2014; FERREIRA et al., 2016; YAMAMOTO, 2016). As usinas hidrelétricas 

ajudam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, expandem a geração de 

energia renovável e distribuem a geração nacional de energia (FILHO et al., 2017). 

Por outro lado, a construção de grandes UHEs pode apresentar desvantagens como 

o elevado custo e o impacto ambiental causado, além de afetar negativamente os 

meios de subsistência das populações ribeirinhas, reduzindo o acesso a recursos 

naturais locais como terra, água e alimentos (MORALES et al., 2015; MANDERS et 

al., 2016; SICILIANO & URBAN, 2017).  

A utilização da água pela população humana visa atender suas necessidades 

pessoais, atividades econômicas (agrícolas e industriais) e de lazer. No entanto, 

essa diversificação no uso da água, quando realizada de forma inadequada, provoca 

alterações na qualidade desse recurso natural, inviabilizando em certos casos seu 

uso posterior para os mais diversos fins (ROY, 2013; SOUZA et al., 2014; GRILL et 

al., 2016). Com isso, torna-se necessário o monitoramento do seu uso racional, 

avaliando e assegurando a manutenção dos ambientes aquáticos, visto que há uma 

rede complexa de organismos que dependem da integridade desses ecossistemas 

(AMIARD-TRIQUET et al., 2015).  

Em estudos recentes realizados pelo Grupo de Toxicologia Celular/UFPR foi 

demonstrado que a classificação dos reservatórios do rio Iguaçu, como publicado 

pelo IAP, não refletem a realidade principalmente dos três últimos reservatórios 

(Reservatórios de Segredo, Salto Santiago e Salto Osório) (YAMAMOTO et al., 

2016). Há fortes evidências de que existem fontes difusas de contaminação ao longo 

do rio, o que refuta a hipótese de um gradiente de poluição entre os reservatórios, 

partindo da montante do rio na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).  

A contaminação nos corpos hídricos é uma questão preocupante devido à 

ameaça que representa para a saúde dos organismos ali presentes e o 

abastecimento de água para a população humana (PALMA et al., 2010; DORIA et 

al., 2017). Portanto, torna-se necessário o estudo do impacto das principais 

atividades poluidoras nos reservatórios e nos seus entornos, avaliando o risco de 

exposição para todos os organismos vivos que dependem desses recursos. O 

estudo dos potenciais efeitos de contaminantes e poluentes lançados por diferentes 

fontes para a biota leva a uma compreensão da condição de qualidade da água e 
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consequentemente da saúde do ambiente como um todo. O conjunto desses 

estudos auxiliam no estabelecimento de políticas ambientais e estratégias de 

conservação o que favorece a redução do risco de exposição da biota e da 

população humana (DORIA et al., 2017).  

Tais estudos podem ser realizados através de análises químicas e respostas 

biológicas, onde os biomarcadores constituem uma ferramenta consolidada em 

programas ambientais para avaliar o impacto de micropoluentes em ambientes 

aquáticos (VAN DER OOST et al. 2003; BENINCÁ et al., 2012; DORIA et al., 2017). 

 

1.1.1. Rio Iguaçu e a Usina Governador Ney Aminthas de Barros Braga 

(Reservatório de Segredo) 
O rio Iguaçu representa um ecossistema aquático de grande relevância tanto 

socioeconômica quanto ambiental. Localizado, em sua maior parte, na região sul do 

estado do Paraná, a bacia do Rio Iguaçu apresenta o principal rio gerador de 

energia do sul do País, drenando uma área de aproximadamente 70.800 km2 de 

bacia. Além disso é responsável pelo abastecimento de água de até 28% de todo o 

consumo no estado (SEMA, 2010). 

A nascente do rio Iguaçu se encontra na região metropolitana de Curitiba 

(RMC), surgindo da confluência do Rio Atuba com o Rio Iraí. Após atravessar todo o 

estado, com um percurso de 1.320 km de extensão, o rio Iguaçu desemboca no rio 

Paraná onde são encontradas as Cataratas do Iguaçu. Estas barreiras naturais são 

responsáveis pelo isolamento de populações de peixes com consequente elevada 

taxa de endemismo (70%) da fauna ictiológica do rio (BAUMGARTNER et al., 2012). 

Porém devido à influência de vários fatores antrópicos neste ecossistema, como a 

construção de usinas hidrelétricas, intensa poluição urbana e atividade de 

aquicultura, o risco de extinção destas espécies de peixes tem aumentado 

significativamente (DAGA; GUBIANI, 2012). 

A poluição no Rio Iguaçu representa de fato uma questão de grande 

preocupação, já que este é considerado o segundo rio mais poluído do Brasil (IBGE, 

2013). Esta classificação se deve à enorme carga de poluentes que é liberada à 

montante do rio, consequência da atividade antrópica na Região Metropolitana de 

Curitiba. Esta região, denominada sub bacia do Alto Iguaçu por se localizar no 

primeiro Planalto Paranaense, representa a principal fonte de contaminantes 

provenientes de descargas de resíduos urbanos e industriais. No trecho da sub 
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bacia do médio Iguaçu, localizado aproximadamente a 100 km da sua nascente, a 

qualidade da água tende a melhorar de acordo com parâmetros físico-químicos 

avaliados pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP, 2008) confirmado também por 

estudos mais recentes (IDE et al., 2016). No entanto, Yamamoto et al., (2017) 

demonstrou que estes dados não são uma unanimidade, e vários dos seus 

resultados apresentaram-se diferentes com relação a qualidade da água em vários 

reservatórios do rio Iguaçu. 

O critério de Qualidade da Água (CQA), formado a partir de dados 

técnico/científicos, tem por objetivo estabelecer os níveis seguros dos poluentes ou 

parâmetros da água que devem ser considerados antes do uso para os diversos 

fins. Com isso pretende-se diminuir os riscos de exposição de micropoluentes para a 

biota e populações humanas (EPA, 2002; CONAMA, 2012). Entre os principais 

parâmetros físico-químicos avaliados por agências governamentais regulatórias 

(IAP, 2008; ANA, 2019), incluem: (i) concentração de oxigênio dissolvido na água, 

(ii) turbidez, (iii) transparência, (iv) pH, (v) condutividade e (vi) matéria orgânica. Para 

o cálculo do Índice de qualidade da água, os parâmetros analisados apresentam 

pesos distintos, sendo o déficit de oxigênio dissolvido, seguido pela clorofila a, 

considerados os fatores mais influentes no resultado. Segundo o relatório 

“Qualidade das águas dos reservatórios do estado do Paraná” publicado pelo IAP 

(2017), o índice de qualidade da água no reservatório de Segredo é 2,7 o que 

significa de acordo com a agencia reguladora “moderadamente degradado”. 

O reservatório de Salto Segredo (SE) - Governador Ney Aminthas de Barros 

Braga foi inaugurado em 1992 e possui capacidade geradora de 1260 MW. É A 

segunda Usina Hidrelétrica ao longo do rio Iguaçu, localizada aproximadamente a 

285 km de Curitiba e administrada pela empresa geradora de energia hidrelétrica do 

estado do Paraná, Companhia Paranaense de Energia - COPEL. Em especial nesse 

reservatório foi observada a ocorrência e biodisponibilidade de metais tóxicos como 

Zn, Cr, Cu, Mn, Cd e Pb (YAMAMOTO et al., 2017). Os metais não essenciais 

podem causar efeitos deletérios na biota mesmo em baixas concentrações 

(SATARUG et al., 2009). O Cd, embora em baixa concentração no reservatório 

abaixo do nível máximo estabelecido pela legislação brasileira, é um carcinógeno 

humano, um potente disruptor endócrino e exerce efeitos tóxicos adversos no rim, 

esqueleto, sistema respiratório e reprodutivo (WHO 2011; JIMÉNEZ-ORTEGA et al., 

2012; WANG ET AL., 2014; GERBRON et al., 2015). Já o Mn e o Pb podem 
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potencialmente inibir a atividade da AchE (SANTOS et al., 2012) enquanto as 

misturas de Pb + Cd podem induzir degeneração neuronal no cérebro, mesmo em 

baixas concentrações (COBBINA et al., 2015). 

Além disso, a ocorrência de PCBs, POPs e HPAs na água confirma o risco 

potencial desses produtos químicos para a biota. Recentemente, Yamamoto et al. 

(2017; 2018) descreveram a presença de PCBs em níveis acima do limite 

estabelecido pela legislação brasileira, confirmando que as atividades agrícolas e 

industriais na região são uma importante fonte desses compostos para o rio Iguaçu 

e, principalmente no Reservatório de Segredo. Os POPs aldrin, endosulfan e 

clordano detectados no Reservatório representam contaminantes já banidos na 

maioria dos países, mas sua presença pode ser explicada (i) pela persistência 

dessas moléculas no meio ambiente, e (ii) pelo seu uso recente em países em 

desenvolvimento, como descrito por Bernhardt et al. (2017). Todos esses compostos 

orgânicos são altamente lipofílicos e constituem um risco ecológico devido aos seus 

efeitos sobre deficiências congênitas, desregulação endócrina e distúrbios 

reprodutivos (STEHLE & SCHULZ, 2015; YAMAMOTO et al., 2018).   

Em resumo, o reservatório de Segredo (SE) mostra-se relativamente 

impactado pela presença de poluentes como os metais e outras moléculas orgânicas 

(YAMAMOTO et al., 2018). As fontes de contaminação do reservatório de SE são 

identificadas pelas atividades antrópicas realizadas ao longo do Rio Iguaçu, onde se 

destacam os impactos negativos advindos dos efluentes domésticos e industriais na 

Região Metropolitana de Curitiba, ou mesmo de outras cidades ribeirinhas. Além 

disso, incluem ainda as atividades agrícolas e pecuária que podem ser consideradas 

fontes difusas de poluentes que estão interferindo na qualidade da água (SANTANA 

et al., 2018; YAMAMOTO et al., 2018). Segundo dados levantados pelo Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Social IPARDES (2020), as principais atividades 

econômicas da região do reservatório são as lavouras temporárias de soja, milho, 

trigo, cevada, feijão e aveia; seguida da pecuária e da criação de outros animais 

como: suínos, galináceos e equinos; da horticultura e da floricultura; da produção 

florestal de florestas plantadas; da lavoura permanente, compreendida pelas 

lavouras de banana, laranja, pêssego, tangerina e uva, além da aquicultura. 

Dentre os poluentes que foram detectados alguns apresentam potencial de 

desregulação endócrina, tais como, substâncias sintéticas (alquilfenóis, pesticidas, 

ftalatos, policlorados de bifenilas (PCD), metais, bisfenol A, fármacos entre outras, e 
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substâncias naturais (estrogênios naturais e fitoestrogênios) (LEITE et al., 2010; IDE 

et al., 2013; MACHADO et al., 2014; OSAWA et al., 2015; SANTOS et al., 2016a; 

SANTOS et al., 2016b; IDE et al., 2017; MACHADO et al., 2017; YAMAMOTO et al., 

2018; BRITO et al., 2018; BARCELLOS et al., 2019; MIZUKAWA et al., 2019; 

BARRETO et al., 2020). Muitos desses produtos são utilizados em atividades 

agrícolas como os agrotóxicos; industrial como o bisfenol A (BPA) e ftalatos, 

utilizados em produtos plastificantes, de higiene pessoal e em recipientes para 

alimentos; ou os retardantes de chamas utilizados em móveis e pavimentos 

(DEZOTTI & BILA, 2007; COSTA et al., 2014). 

Na natureza existem alguns estrogênios naturais como os endógenos 

provenientes do metabolismo humano, como por ex., o 17β-estradiol e a estrona. 

Porém, existem também as substâncias sintéticas com atividade estrogênica, que 

podem ser denominados de xenoestrógenos, ou seja, que mimetizam o estrogênio e 

não são produzidos pelo organismo. Estes compostos estão estruturalmente ou 

funcionalmente relacionados ao hormônio sexual humano 17β-estradiol (E2) pois, 

apresentam a capacidade de se ligarem aos receptores de estrogênio (ERs) com 

vários graus de afinidade e seletividade (ILARIA PATERNI, 2018) (Figura 1). 
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FIGURA 1. Estrutura química de estrogênios naturais, sintéticos e desreguladores endócrinos (DES) 
interferindo na ação dos hormônios 

 

 
Fonte: (DEZOTTI & BILA, 2007; HESHMATI, 2020). 

 

Há grande interesse da comunidade científica, em investigar e desvendar o 

efeito de substâncias químicas presentes nos ambientes e que podem interferir com 

o funcionamento do sistema endócrino. Isso se justifica pois podem afetar a saúde, o 

crescimento e a reprodução, e consequentemente trazer efeitos sobre a população 

desses organismos. Essas substâncias são descritas como Desreguladores 

Endócrinos. (DEZOTTI & BILA, 2007; WHO et al., 2012). 

Em seres humanos e animais a desregulação endócrina é um mecanismo de 

interferência relacionado ao funcionamento do sistema endócrino. As substâncias 

químicas conhecidas como desreguladores endócrinos (EDCs) são xenobióticos que 

podem bloquear, mimetizar ou desregular a função hormonal normal (DEZOTTI & 

BILA, 2007). Segundo a União Europeia (UE), os EDCs podem danificar diretamente 

um órgão endócrino do seguinte modo: alterando sua função; interagindo com um 

receptor de hormônios ou, alterando a produção de determinado hormônio.  
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Existem várias definições para os DEs, no entanto, a mais aceita e completa é 

a da Organização Mundial da Saúde (2002), que define, além da interferência dos 

mesmos no funcionamento do sistema endócrino,  esses  devem causar algum tipo 

de efeito adverso (WHO; IPCS 2002) a qual é mantida no seu último relatório (WHO, 

2012). Neste contexto, é importante ressaltar a definição de um efeito adverso como 

“uma mudança na morfologia, fisiologia, crescimento, desenvolvimento, reprodução 

ou vida útil de um organismo, sistema, ou (sub) população que prejudica a 

capacidade funcional, ou seja, altera a capacidade de compensar um estresse 

adicional, ou aumenta a susceptibilidade a outras influências” (WHO; IPCS, 2004). 

Portanto, apesar de um determinado agente químico poder causar uma perturbação, 

ou seja, uma alteração em um modo de ação ou via, na homeostase endócrina não 

necessariamente ele causará um efeito tóxico, já que o sistema endócrino é 

naturalmente dinâmico e responde a diversos estímulos normalmente (DEKANT; 

COLNOT, 2013). 

Os EDCs potencialmente interferem na produção, secreção, metabolismo, 

transporte ou ação periférica de hormônios endógenos por meio de sua ligação aos 

receptores de hormônio (DECHERF et al., 2011). Depois de se ligar aos receptores, 

os EDCs podem desencadear dois tipos de resposta: ação de mimetização 

hormonal, que é chamada de efeito agonístico; ou levando a uma falta de resposta e 

impedindo a ligação do hormônio natural, que é chamado de efeito antagônico. 

Inicialmente, pensava-se que os EDCs funcionavam apenas por interação a 

receptores hormonais; no entanto, atualmente sabe-se que os EDCs podem atuar 

interferindo no transporte dos hormônios; recrutando coativadores ou correpressores 

em vias enzimáticas, alterando síntese de hormônios, vias de metabolismo, 

modificação por depuração plasmática, ou agindo diretamente na expressão gênica 

por meio de modificações epigenéticas sem alterar as sequências de nucleotídeos 

(BACHEGA et al., 2011; SCHUG et al., 2011). O principal exemplo de modificação 

epigenética é a metilação de resíduos de citosina nas regiões reguladoras do 

promotor, o que significa a aquisição de um grupo metil no 5o carbono de uma 

citosina seguido por uma cadeia de guanina o que resulta no silenciamento de gene 

aberrante (COSTA et al., 2014). 

Visto que muitos DES tem o potencial de bioacumulação nos organismos e de 

aumentar seu efeito ao longo do tempo, surge a necessidade e a importância de se 

conhecer os subprodutos que são gerados a partir desses compostos, bem como 
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avaliar os seus efeitos. Assim o enfoque principal da eliminação dos desreguladores 

endócrinos do ambiente é a remoção de sua atividade biológica (DEZOTTI & BILLA, 

2007; WHO et al., 2012; YAMAMOTO et al., 2018).  

Tendo essas informações como base, apesar das análises químicas serem 

importantes para a identificação e quantificação dos micropoluentes presentes nos 

ecossistemas aquáticos, não são suficientes para prever as interações de misturas 

complexas e seus efeitos nos seres vivos. Para isso faz-se necessário também uma 

avaliação das respostas biológicas, com múltiplos modelos de estudo e 

biomarcadores (ZAGATTO & BERTOLETTI, 2006). 

 

1.1.2. Caracterização das espécies utilizadas como modelo animal do estudo  
 
É importante destacar que existem poucos estudos que contemplam longos 

períodos de exposição como a utilização de tanques-redes em ambientes de estudo 

in situ. Os ensaios para avaliação de toxicidade, em geral são utilizados organismos 

representantes dos diversos níveis da cadeia alimentar, caracterizados como 

modelos de estudo. Estes devem ser sensíveis, de fácil manejo, ter ampla 

disponibilidade, cosmopolitas e de tamanho suficiente para amostragem de tecidos 

(BURGER et al., 2013; FLORÊNCIO et al., 2014).  

Os organismos utilizados como modelo de estudo devem ser capazes de 

fornecer informações a respeito do seu habitat natural através das respostas 

geradas, desde os estágios iniciais da exposição aos xenobióticos presentes nos 

ambientes naturais (FRANZLE 2003; LI et al., 2010; DORIA et al., 2017). A 

bioacumulação de compostos orgânicos e inorgânicos são indicativos da 

contaminação do corpo d’água e do sedimento, tornando-se uma ferramenta útil 

para estudar o papel biológico de desreguladores endócrinos aos quais os 

organismos aquáticos encontram-se expostos. Em particular os peixes são 

importantes modelos para avaliar a qualidade da água, pois tendem a acumular 

contaminantes em seus tecidos, mesmo quando em níveis mais baixos que o 

permitido pela legislação (SHAH et al., 2009; VOIGT et al., 2014). 

Assim, para estudos de risco ambiental, os peixes constituem uma ferramenta 

acessível de ser empregada e geram resultados mais completos sobre os possíveis 

efeitos biológicos dos xenobióticos em organismos não alvos nos ambientes 

aquáticos. Os peixes são expostos de forma direta aos xenobióticos pela via hídrica 
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e/ou trófica, e por isso, são considerados bioindicadores potenciais de toxicidade e 

bons modelos animais para estudos sobre biomarcadores em diferentes níveis de 

organização biológica (HELFRICH et al., 1996; FLORÊNCIO et al., 2014; 

YAMAMOTO et al; 2016). 

As espécies-modelo selecionadas para serem utilizadas nesse estudo são 1. 

A espécie Rhamdia quelen (jundiá), da família Heptaridae, é um peixe de pequeno a 

grande porte, considerada piscívora ou onívora, podendo utilizar outros itens na 

dieta como o crustáceo do gênero Aegla (BAUMGARTNER et al., 2012). A espécie 

apresenta hábitos migratórios através de distâncias curtas, habita águas calmas 

perto de vegetação, e possui hábito noturno (PIANCINI, 2011). No momento em que 

os animais atingem a fase adulta podem chegar de 52 a 66 centímetros de 

comprimento (BENADUCE et al. 2006). A distribuição geográfica de algumas 

espécies de Rhamdia, como voulezi e branneri provavelmente é restrita à bacia 

hidrográfica do rio Iguaçu e o seu período reprodutivo ocorre entre setembro e 

março, mais intensamente entre outubro e dezembro (BAUMGARTNER et al., 2012). 

2. A espécie Oreochromis niloticus (tilápia), da família Cichlidae, é um peixe que 

pode chegar a 60 cm, de origem africana, portanto, exótica invasora nas Bacias do 

Brasil, com distribuição ampla em vários países. A espécie tem hábito alimentar 

onívoro, com características de ter rápida taxa de crescimento, fácil adaptabilidade 

em diferentes ambientes, que lhe permite colonizar habitats muito diversos, cuidado 

parental, hábito diurno e período reprodutivo ocorrendo durante o ano todo 

(BAUMGARTNER et al., 2012; YAMAMOTO et al., 2016; YUE; LIN; LI, 2016). 

Essas espécies são adequadas para estudos de biomonitoramento com 

tanques-redes devido à sua ampla utilização em atividades de piscicultura, no 

entanto, outras espécies podem ser utilizadas para o biomonitoramento passivo, ou 

seja, podem ser coletadas em campo, as quais foram também utilizados nesse 

estudo como espécies nativas do Reservatório. 

1. Astyanax lacustris (Lambari) da família Characidae, um peixe de pequeno 

porte, abundante no Rio Iguaçu, possui hábito alimentar onívoro, se alimentando de 

(vegetais, alternativamente algas e insetos) e o seu período reprodutivo ocorre o 

ano todo, principalmente na primavera e verão (BAUMGARTNER et al., 2012; 

YAMAMOTO et al., 2016; ARAÚJO et al., 2018). 2. Hypostomus commersoni 

(cascudo-avião) da família loricariidae, é nativo da América do Sul, um peixe que 

normalmente apresenta comprimento máximo de 60,5 cm. Em geral, vivem próximo 



26 
 
 

 

ao fundo ou entre rochas, onde ficam abrigados durante o dia, sendo ativos 

principalmente à noite, se alimentam no fundo (detritívoros), seu período 

reprodutivo estende-se de dezembro a fevereiro (BAUMGARTNER et al., 2012. 3. 

Pimelodus ortmanni (mandi), pertencente à família pimelodidae, é um peixe que 

pode atingir o comprimento máximo de 29 cm, é uma espécie bentônica, 

considerada onívora, com tendência a predação, possui grande variedade 

alimentar e comportamento oportunista. O período reprodutivo ocorre entre outubro 

e março e sua distribuição geográfica é restrita à bacia hidrográfica do rio Iguaçu 

(Figura 2) (HAHN et al.,1999; GARAVELLO; SHIBATTA, 2007; BAUMGARTNER et 

al., 2012). 

FIGURA 2. Espécies de peixes do Médio Rio Iguaçu (Reservatório de Segredo) considerados como 
modelos biológicos no estudo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: O Autor (2021).  A) Espécie Exótica - Oreochromis niloticus; B) espécie 
Nativa - Rhamdia quelen; C) espécie Endêmica - Astyanax lacustris; D) espécie 
Endêmica - Hypostomus commersoni; E) espécie. Endêmica - Pimelodus ortmanni. 
(BAUMGARTNER et al., 2012; GARAVELLO; SHIBATTA, 2007; YAMAMOTO et al., 
2016). 

 
 
 
1.1.3. A importância dos Biomarcadores 
 

Existem muitos parâmetros biológicos que podem estar alterados como 

consequência da interação entre o agente químico e o organismo, além de 
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respostas diferentes entre as espécies, esses parâmetros podem ser influenciados 

em decorrência da exposição ao agente químico presente na biota. Entretanto, a 

determinação quantitativa destes parâmetros usados como Indicadores Biológicos 

ou Biomarcadores, só é possível se existir correlação com a intensidade da 

exposição e/ou o efeito biológico da substância. Desta forma, o Biomarcador 

compreende toda substância ou seu produto de biotransformação, assim como 

qualquer alteração bioquímica precoce, cuja determinação nos tecidos avalie a 

intensidade da exposição e o risco à saúde (WHO, 1996).  

Com isso, um biomarcador pode ser definido como uma resposta mensurável 

que reflete essa interação entre um sistema biológico e o potencial estressor, seja 

químico, físico ou biológico (JAIN, 2010). Em estudos ecotoxicológicos, os 

biomarcadores representam mudanças em diferentes respostas biológicas para 

diferentes organizações biológicas, a nível de organismo, molecular, celular, 

fisiológico ou comportamental, relacionadas à exposição e efeitos tóxicos dos 

poluentes ambientais (GUPTA, 2014).  

Os biomarcadores podem ser usados de forma preditiva, permitindo que 

sejam tomadas medidas antes que ocorram danos ecológicos irreversíveis e de 

consequências severas em níveis de maior complexidade biológica. Estas 

ferramentas são de grande importância na avaliação da exposição e dos efeitos dos 

diferentes xenobióticos, tais como metais pesados, compostos de matriz orgânica, 

compostos organometálicos e pesticidas, podendo estes ser medidos através de 

diferentes abordagens moleculares (SILVA, 2013). 

Os biomarcadores têm sido classificados usualmente em três grandes 

categorias (DER OOST et al., 2003; SOGORB et al., 2014): 

- Biomarcadores de exposição: para determinar se um organismo foi 

exposto a um dado xenobiótico;  

- Biomarcadores de efeito: para determinar o efeito ou resposta do 

organismo exposto ao xenobiótico;  

- Biomarcadores de suscetibilidade: para predizer a suscetibilidade ou 

resistência do organismo face aos efeitos nocivos de um xenobiótico particular. 

Uma abordagem utilizando vários biomarcadores é uma tendência nos 

estudos de biomonitoramento e de desregulação endócrina (BRITO et al., 2012; 

FREIRE et al., 2015; YAMAMOTO et al., 2016). Esta abordagem proporciona um 

melhor cenário ecotoxicológico necessário para o gerenciamento ambiental. O uso 
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de uma maior diversidade de biomarcadores como: moleculares, bioquímicos e 

histopatológicos podem definir melhor o risco de exposição para a biota local e 

populações humanas. Uma das principais vantagens da utilização dos 

biomarcadores é porque podem fornecer dados já no início da exposição, antes que 

esses efeitos possam se tornar irreversíveis (DORIA et al., 2017). 

Os biomarcadores moleculares e bioquímicos apresentam um potencial 

considerável para medir os efeitos de produtos químicos em condições de campo, 

uma vez que são uma das primeiras respostas observáveis em uma escala de 

complexidade biológica (CARVALHO et al., 2012). A análise histopatológica é outra 

ferramenta importante para avaliar lesões em órgãos alvo que podem detectar a 

exposição aguda e crônica (OLIVEIRA RIBEIRO et al., 2006; MELA et al., 2007).  

Um dos biomarcadores de desregulação endócrina mais promissores é a 

expressão da vitelogenina (VTG) pela detecção em amostras de plasma sanguíneo 

dos peixes. A presença ou ausência da vitelogenina representa um biomarcador de 

desregulação endócrina estrogênica, que denota a presença e a  biodisponibilidade 

de substâncias estrogênicas; e quando associada a outros biomarcadores 

desempenha um papel importante como um biomarcador de qualidade de água no 

ambiente. Esses dados em conjunto podem fornecer informações que norteiam 

tomadas de decisões para mitigar problemas ambientais a que estes animais estão 

sujeitos. Neste sentido a expressão da vtg em peixes machos vem sendo utilizada 

em vários trabalhos de pesquisa na avaliação da biodisponibilidade de estrógenos e 

xenoestrógenos nos ambientes aquáticos (DESLOWU et al., 1999; DAVIS et al., 

2009; HONG et al., 2009; DESFORGES et al. 2010; YAMAMOTO et al., 2017), na 

exposição à misturas (SAFHOLM et al., 2015), no efeito sob tecidos (PANPROMMIN 

et al., 2008; REI VASQUEZ et al., 2009), sob variação sazonal (PANPROMMIN et 

al., 2008; MOUSSAVI et al., 2009; TARANGER et al., 2015; THONGDA et al., 2015), 

em alterações relacionadas com intersexo e em efeitos da capacidade reprodutiva 

(REI VASQUEZ et al., 2009; YUAN et al., 2013; PRADO et al., 2014; BAHAMONDE 

et al., 2015; ZHENG et al., 2015). 

Nesse sentido, a preservação dos corpos aquáticos se faz necessária, e visto 

a contaminação dos corpos hídricos, tem se tornado uma preocupação 

contemporânea devido à ameaça que representa para a saúde dos organismos ali 

presentes e o abastecimento de água para o consumo humano (PALMA et al., 2010; 

DORIA et al., 2017). Portanto, torna-se necessário estabelecer formas de 
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diagnóstico da qualidade da água para auxiliar no estabelecimento de políticas 

ambientais e estratégias de conservação, bem como uma redução do risco de 

exposição humana a micropoluentes de potencial tóxico presente na água (DORIA 

et al., 2017).  

Face a isso, e a importância que os reservatórios representam para o 

ecossistema da Bacia do Rio Iguaçu e para a biodiversidade local, é necessária uma 

investigação mais detalhada quanto: (i) à identificação das fontes poluidoras e, (ii) o 

conhecimento dos reais riscos de exposição para a biota e populações humanas que 

se utilizam desses recursos. Este conjunto de informações possibilita uma discussão 

mais profícua quanto às políticas de manejo e conservação desses ecossistemas.  

Com base nas ferramentas citadas que podem ser utilizadas para uma avaliação 

de risco ambiental nos reservatórios e os principais enfrentamentos relacionados à 

poluição, selecionamos o reservatório de Segredo, e nestes três pontos foram 

investigados com fins a testar as seguintes hipóteses:  

1. O reservatório de Segredo encontra-se impactado por micropoluentes 

desreguladores endócrinos biodisponíveis para a ictiofauna; 

2. A biodisponibilidade dos micropoluentes desreguladores endócrinos afetam 

negativamente o sistema endócrino e reprodutivo dos peixes, e os efeitos são 

observados tanto nas espécies nativas expostas naturalmente, como nas 

espécies expostas nos tanques redes;  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral  
Avaliar o impacto de micropoluentes desreguladores endócrinos no 

Reservatório de Segredo/Rio Iguaçu - PR com a utilização de ferramentas 

moleculares, bioquímicas e morfológicas em espécies de peixes locais após 

exposição subcrônica. 

 
2.1.1. OBJETIVOS GERAIS DOS CAPÍTULOS 

Capítulo I - Desenvolver metodologias através da padronização de técnicas 

moleculares com espécies nativas e exóticas, que permitam a avaliação da 

exposição de peixes a poluentes desreguladores endócrinos com base na expressão 

da vitelogenina (Desenho esquemático do procedimento metodológico) apontado a 

seguir. 
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Capítulo II - Avaliar as respostas biológicas através de biomarcadores 

moleculares específicos de desregulação endócrina - VTG em tecidos-alvo de 

indivíduos coletados e expostos em tanques redes no reservatório de Segredo, com 

a aplicação das metodologias desenvolvidas no capítulo I (Desenho esquemático do 

procedimento metodológico) apontado a seguir. 

Capítulo III - Investigar os efeitos dos micropoluentes encontrados na água do 

Reservatório de Segredo na reprodução das espécies de indivíduos coletados no 

reservatório e expostos em tanques redes, através da análise histopatológica das 

gônadas e biomarcadores bioquímicos (Desenho esquemático do procedimento 

metodológico) apontado a seguir. 
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CAPÍTULO 1. Desenvolvimento de metodologias para avaliação da 
desregulação endócrina em peixes 

 
RESUMO 

 
Atualmente existem diversas técnicas moleculares que permitem avaliar a 

desregulação endócrina, em diversos grupos taxonômicos. Tais técnicas vêm se 

aprimorando ao longo dos tempos, no entanto, devido à falta da padronização para a 

aplicação de algumas dessas técnicas para determinados organismos, torna-se 

necessário o desenvolvimento de novos protocolos que confiram confiabilidade e 

reprodutibilidade destas análises. Portanto, este capítulo tem como objetivo 

apresentar a padronização de técnicas moleculares como western blotting e Elisa de 

Captura, para a detecção da glicolipofosfoproteína vitelogenina, considerada como 

um dos principais biomarcadores moleculares de desregulação endócrina. Para o 

desenvolvimento do trabalho, foi utilizado o plasma de tilápia, Oreochromis niloticus, 

um modelo biológico amplamente utilizado em diversos estudos a nível global e 

jundiá, Rhamdia quelen, espécie endêmica da América do Sul. Para a padronização 

da técnica de western blotting, foram testados os seguintes parâmetros: plasma de 

tilápia macho induzido com α-etinilestradiol (20 mg EE.kg-1 peixe) e plasma de tilápia 

e jundiá macho não induzido. As duas amostras foram normalizadas na 

concentração de 20 μg de proteínas totais para a realização do teste. A afinidade e 

especificidade de 3 anticorpos produzidos no Laboratório de Toxicologia celular da 

UFPR: anti-Geophagus brasiliensis, anti-Rhamdia quelen e anti-VTG-R (vitelogenina 

recombinante produzida em Escherichia coli) em três concentrações diferentes e o 

anticorpo secundário, na diluição 1:10000. Para o Elisa de captura os parâmetros 

testados foram concentrações diferentes dos mesmos anticorpos mencionados e 50 

e 100 μg/well das amostras do controle positivo (VTG-R), tratamentos das amostras 

de plasma de tilápia macho induzido (TPI) e não induzido (TPN) e controle negativo 

(albumina de soro bovino - BSA). Após os ensaios de padronização, pôde-se 

verificar que o anticorpo anti-Geophagus brasiliensis na menor concentração (0,5 

μg/mL) se mostrou altamente sensível para a técnica de western blotting, com um 

padrão semelhante ao anticorpo monoclonal contra vitelogenina de zebrafish (Danio 

rerio) e superior ao anticorpo policlonal contra vitelogenina de algumas espécies de 

peixes, como relatado na literatura. Este resultado denota a qualidade do anticorpo 

produzido, visto que com uma menor quantidade e consequentemente menor custo 
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aferiu-se uma melhor detecção da proteína de interesse, com alta especificidade. No 

Elisa de captura, o anticorpo anti-VTG-R mostrou-se mais adequado com uma alta 

afinidade pelo antígeno, mesmo em concentrações muito baixas (0,1 μg/mL). O 

anticorpo teve um desempenho similar àquele observado em uma proporção 4x 

maior comparado ao próprio anticorpo, indicando alta afinidade pelo alvo, 

significando ser capaz de reconhecer uma quantidade mínima do alvo na amostra 

biológica, demonstrando assim também que tal anticorpo produzido possui um alto 

potencial para ser utilizado em técnicas que avaliem a desregulação endócrina dos 

peixes, devido a sua eficácia, sensibilidade e especificidade. A padronização das 

técnicas moleculares pode ser efetivada com sucesso, após muitos testes e 

provavelmente dificuldades, pois são muitos parâmetros envolvidos e até que todos 

estejam em condições ideais, isso pode demandar tempo e disposição para a 

realização da mesma, no entanto, é de extrema necessidade para resultados mais 

elucidativos e precisos. Com isso, através dos testes realizados com os diferentes 

parâmetros nesse estudo, como, anticorpos, concentrações dos anticorpos, diluições 

das proteínas plasmáticas totais e diferentes reagentes, foi possível definir as 

melhores condições para a detecção da vitelogenina plasmática de O. niloticus e R. 

quelen. Esta otimização foi importante para garantir a confiabilidade e 

reprodutibilidade da análise, que poderá ser aplicada em futuros estudos que 

envolvam tais espécies.   

 

Palavras-chaves: vitelogenina, proteína alvo, técnicas moleculares, desregulação 

endócrina. 
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1. Introdução 
 

Para a avaliação dos efeitos de poluentes desreguladores endócrinos, faz-se 

necessário o desenvolvimento de ferramentas que possibilite a obtenção de dados 

cada vez mais confiáveis. Sendo assim, os biomarcadores moleculares surgem 

como ferramentas promissoras nos estudos ecotoxicológicos e de biomonitoramento 

ambiental.  

A vitelogenina (VTG) é uma lipo-fosfo-glicoproteína de elevado peso 

molecular, produzida por fêmeas ovíparas em época reprodutiva (SPECKER, 1994). 

Sua síntese é induzida pela presença do hormônio estradiol, o qual se liga aos 

receptores estrogênicos intracelulares dos hepatócitos e sinalizam sua expressão 

(HIRAMATSU et al., 2015). Peixes machos em condições naturais, geralmente 

apresentam baixos níveis de hormônios estrogênicos circulantes, no entanto, sua 

síntese também pode ser induzida através da exposição a substâncias estrogênicas 

(MATOZZO, 2008; YAMAMOTO et al., 2018). Portanto, a avaliação do nível de 

expressão da VTG tanto em machos como em fêmeas se apresenta como um 

biomarcador molecular de grande relevância ambiental, onde é possível identificar a 

biodisponibilidade de micropoluentes desreguladores endócrinos naquele ambiente. 

Existem técnicas e metodologias moleculares descritas na literatura que são 

comumente empregadas para diversos fins como na área de diagnóstico da saúde 

humana e animal, aplicações biotecnológicas e diversas outras aplicações, onde se 

destacam Imunoabsorção enzimática – ELISA e western blotting. Como essas 

metodologias já são bem descritas e consolidadas na área diagnóstica, suas 

aplicações na área ambiental tornou-se um desafio em termos de adaptação com 

fins a buscar um melhor resultado para os problemas ambientais, e uma das 

técnicas mais utilizadas para a detecção de VTG são os imunoensaios, os quais 

dependem da utilização de anticorpos específicos para o reconhecimento da 

amostra biológica.  

Os anticorpos são glicoproteínas globulares que pertencem a cinco famílias 

distintas das imunoglobulinas (IgA, IgD, IgE, IgG e IgM), sintetizados por linfócitos B 

e plasmócitos em resposta ao estímulo imunogênico. Estruturalmente, um anticorpo 

é formado por duas cadeias leves ligadas por pontes dissulfeto a cadeias pesadas, 

ambas idênticas. Para cada cadeia leve e pesada é possível dividí-las em duas 

partes: uma região constante, que não varia, e outra região variável, que se liga ao 
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antígeno, ou seja, é responsável pelo reconhecimento do epítopo a qual difere entre 

as imunoglobulinas (JANEWAY et al., 2001). A produção de anticorpos se refere ao 

processo de geração de um anticorpo específico utilizável, através de diferentes 

etapas, desde a preparação do antígeno, imunização, coleta e até a verificação da 

sua eficiência (LEENAARS; HENDRIKSEN, 2005). A preparação do antígeno, a 

molécula responsável por gerar a imunogenicidade e antigenicidade, representa 

uma etapa crítica para o sucesso na produção do anticorpo e seu uso adequado nas 

análises (GODING, 1996).  

Ainda em aves, répteis, anfíbios e peixes pulmonados, está presente a 

imunoglobulina Y (IgY), que é o principal isotipo de anticorpo, desempenhando um 

papel biológico semelhante ao IgG de mamífero (MUNHOZ et al., 2014).  

A imunogenicidade, por sua vez, está relacionada à capacidade de induzir 

uma resposta imune específica. A imunogenicidade e a antigenicidade de uma 

proteína, não depende apenas de sua estrutura primária (isto é, da sequência de 

aminoácido), mas também das estruturas secundárias, terciárias e até quaternárias. 

Assim, se tratarmos uma proteína pelo calor, ou agentes químicos desnaturantes, e 

inocularmos essa em um animal, poderemos obter a formação de anticorpos com 

especificidade diferente do que se inoculássemos a proteína intacta. A configuração 

espacial de diversos epítopos em uma única molécula de proteína pode influenciar a 

ligação do anticorpo de várias formas. Assim a área mais importante da molécula 

para a qual se deseja obter a imunogenicidade, deve ficar acessível, na superfície 

da molécula (ABBAS et al., 2012). 

A antigenicidade representa a capacidade do antígeno interagir com os 

linfócitos T ou B já sensibilizados, ou seja, todas as substâncias imunogênicas são 

também antigênicas. Outros fatores que influenciam diretamente na resposta imune 

são a dose do antígeno, as vias e escalas de inoculação bem como o uso de 

adjuvantes (HARLOW; LANE, 1988; STILS, 2005; ABBAS et al., 2012; YAMAMOTO 

et al., 2016). 

Com isso, são utilizadas técnicas moleculares necessárias para aferir a 

imunogenecidade e a resposta dos antígenos-anticorpos relacionados às respostas 

biológicas. O Ensaio de Imunoabsorção Enzimática - ELISA pode ser categorizado 

em Captura (Direto e Indireto), sanduíche e competição, os mesmos que são 

aplicados no diagnóstico para a saúde humana, animal e no caso ambiental (Figura 

3) (KORSGAARD &PEDERSEN, 1998; PREMJEET et al., 2011; SANTOS, 2016). 
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FIGURA 3. Diferentes tipos de ELISA 

 
Fonte: https://www.pensabio.com.br/single-post/2019/03/21 

 

No ELISA direto, o antígeno/alvo está ligado na placa, e um anticorpo (AC) 

primário já conjugado com um emissor de cor ou fluorescência é colocado 

diretamente sobre o alvo. A sensibilidade deste tipo de método ELISA é mais baixa. 

No ELISA indireto, se utiliza um AC secundário marcado, sendo assim, observa-se 

maior especificidade no teste, por se usar o AC secundário (HNASKO et al., 2011; 

GALKIN & GORSHUNOV, 2014). 

O ELISA sanduíche é o mais comum e parte do princípio de se incluir o 

anticorpo de captura específico para o alvo já adsorvido em uma placa ou aguarda-

se a ligação à placa overnight, (sensibilização da placa), para então, a amostra ser 

adicionada na placa, incubada, e os analitos-alvo se ligarem ao seu AC de captura, 

e ficarem aderidos à placa. Então um outro AC específico para o alvo é adicionado, 

e um AC secundário marcado, que tem como alvo o AC colocado anteriormente. 

Esse método possui grande sensibilidade, poder de amplificação do sinal e 

especificidade pelo fato de haver duas camadas de anticorpos selecionando o alvo 

(VITRAL, 2012). E finalmente, para o ELISA de competição se utiliza um antígeno 

marcado para competir com o alvo. O antígeno marcado se liga menos quando 

houver mais antígeno não-marcado (da amostra) e assim, a cor fica mais fraca 

quando houver maior quantidade do alvo na amostra. É utilizado principalmente 

quando o alvo possui poucos epítopos de ligação ou é muito pequeno (VITRAL, 

2012). 

Outras técnicas como o western blotting, podem ser utilizadas para detectar a 

VTG através de anticorpos produzidos específicos para VTG. A técnica é 

amplamente utilizada em pesquisas para determinar a presença de proteínas 
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específicas, quantificar seus níveis de expressão e determinar se elas sofreram 

modificações genéticas ou pós-tradução. Este método identifica categoricamente de 

proteínas de interesse com base em duas características distintivas: massa 

molecular e especificidade de ligação ao anticorpo (BOLONG et al., 2016).  

Assim, para se realizar a indução da expressão da vitelogenina, com o intuito 

de se obter amostras de plasma para controle, é utilizado um composto sintético, o 

17 α-etinilestradiol que é o principal componente utilizado em formulações de 

contraceptivos orais, o qual mimetiza o efeito do 17 β-estradiol ou esteroide, 

hormônio sexual de fêmeas.  

Quanto mais recente for a indução, melhor ficarão os resultados de 

visualização dessas bandas, pois há uma alta taxa de degradação da vitelogenina, 

quando armazenada por um longo período de tempo. Tal aferição é confirmada 

através dos testes realizados pela caracterização da estrutura da proteína, que está 

sendo desenvolvido pelo Grupo de Toxicologia Celular/UFPR. A manutenção das 

características estruturais da proteína preservadas favorece sua utilização como um 

marcador molecular com alta precisão e especificidade. 

A concentração da proteína alvo é derivada primeiramente calculando a 

absorbância média e então usando a curva padrão para calcular a concentração. 

Todos esses testes necessitam de uma proteína pura com sua estrutura nativa e 

preservada. A curva padrão é necessária para medir a concentração da amostra e 

para isso, os valores da absorbância das concentrações padrão são traçados e uma 

curva negativa igualmente é criada para que não contenha nenhum dado da amostra 

padrão, usada então para detectar e medir o ruído de fundo e para uma medida 

exata, este valor de fundo deve ser subtraído da curva padrão.  

Para obtenção da proteína pura, realiza-se a purificação de proteínas, e para 

isso, existem vários procedimentos simples de precipitação de uma etapa 

(PAKTINAT et al., 2012) a processos de produção validados em larga escala 

(WILLSON & LADISCH, 1990; SHUKLA & THOMMES, 2010).  

 Frequentemente, mais de uma etapa de purificação é necessária para atingir 

a pureza desejada. A maioria dos esquemas de purificação envolve alguma forma 

de cromatografia. Como resultado, a cromatografia se tornou uma ferramenta 

essencial em todos os laboratórios onde a purificação de proteínas é necessária. A 

disponibilidade de diferentes técnicas de cromatografia com diferentes seletividades 
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fornece uma combinação poderosa para a purificação de qualquer biomolécula 

(HANAA & AMER, 2019; KILIKIAN e PESSOA Jr, 2020).

Nesse sentido, as cromatografias são de grande interesse em vários nichos 

do mercado biotecnológico, no desenvolvimento de técnicas e métodos para 

purificação de proteínas que tem sido um pré-requisito essencial para muitos dos 

avanços realizados na área (HANAA & AMER, 2019; KILIKIAN e PESSOA Jr, 2020;) 

Para esse estudo, buscou-se padronizar técnicas moleculares voltadas para a 

avaliação da exposição de peixes a micropoluentes desreguladores endócrinos com 

a indução da expressão da VTG. Foram validados protocolos de purificação da VTG 

através da cromatografia de troca iônica, imunoafinidade e interação hidrofóbica, 

bem como a purificação de anticorpos (anti-Geophagus brasiliensis, anti-Rhamdia 

quelen e anti-VTG-R/vitelogenina recombinante produzida em Escherichia coli) a 

partir de soro plasmático. Na sequência, os protocolos para a purificação de 

proteínas em bancada foram aperfeiçoados bem como as técnicas de western 

blotting e os ensaios de imunoabsorção enzimática – ELISA com controles positivos 

e negativos. 

 

2. Metodologia 
2.1.  Indução da expressão da vitelogenina endógena 
 

A indução foi realizada duas vezes, em um primeiro momento no mês de abril 

de 2018 na Estação de Piscicultura Panamá (Paulo Lopes - SC) e uma segunda 

indução no Laboratório de Bioensaios do Departamento de Biologia Celular/UFPR 

no ano de 2020. A expressão da vitelogenina nativa para as espécies Rhamdia 

quelen e Oreochromis niloticus foi induzida para se obter amostras que seriam 

utilizadas como controle positivo e curva padrão para o método de ELISA (COSTA et 

al., 2010; YAMAMOTO et al., 2017). Com isso, vinte indivíduos adultos machos e 

fêmeas de cada espécie, foram obtidos na Estação de Piscicultura Panamá e 

transportados para o laboratório de Bioensaios, onde permaneceram por um período 

de aclimatação de 7 dias em tanques de 150 L (7 indivíduos por tanque). A cada três 

dias os animais eram alimentados com ração comercial e posteriormente ocorria a 

renovação de 30% da água dos tanques.  

Para a indução da expressão da vitelogenina, os animais foram inicialmente 

anestesiados com MS222 0,02% (200 mg L-1), e após sua imobilização, dez 
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indivíduos machos receberam uma injeção intraperitoneal de 20 mg EE.kg-1 a 

partir de uma solução de 20 mg mL-1 de 17 α-etinilestradiol (EE, Sigma) 

previamente preparada em óleo de canola. No grupo controle negativo com peixes 

machos, não houve indução. Após 15 dias da injeção, os peixes foram novamente 

anestesiados com MS222, pesados e o sangue foi coletado dos vasos caudais com 

seringas heparinizadas e transferido para tubos de microcentrífuga de 1,5 mL, 

contendo 100 mM de solução PMSF antiproteolítica (final 1-10 mM; Sigma Aldrich). 

O sangue foi centrifugado a 4000 rpm a 4 °C, por 20 min. O plasma foi coletado e 

armazenado a -80 °C. Após a coleta de sangue, os peixes foram sacrificados por 

secção vertebral (Figura 4). Todo o experimento foi autorizado pelo comitê de ética 

do Setor de Ciências Biológicas, Processo CEUA/UFPR n° 23075.082933/2019-57.  

FIGURA 4. Experimento de indução de EE2 em O. niloticus 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O Autor (2021). A) Organização dos tanques; B) Pesagem dos indivíduos 
anestesiados para a injeção do α-etinilestradiol; C) Organização do espaço para o momento 
da indução; D) Inoculação intraperitoneal do α-etinilestradiol; E) Coleta de sangue e plasma 
através da veia caudal.  

 
 
 
2.2. Inoculação e extração de Anticorpos IgY 
  

A metodologia foi baseada e adaptada de acordo com Folle (2018), a mesma 

se encontra descrita no Anexo 1. O procedimento teve por objetivo a obtenção de 

anticorpos de uma forma menos invasiva e que fosse mais eficiente no 

A B 

C D E 
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reconhecimento de antígenos altamente conservados, conforme descreve Hau et al. 

(1980; 1981) em seu estudo. Além disso, é sabido, que conforme Schade et al. 

(2005), por ser uma molécula mais hidrofóbica que a IgG, a ligação de IgY ao 

antígeno torna-se mais estável. 

 
 
2.3. SDS-Page e Western Blotting dos grupos controles  
2.3.1. Procedimento para Análise de Proteínas em Gel de Poliacrilamida 

 

A eletroforese em gel é uma técnica usada para separar a vtg com base no 

tamanho e carga, a qual envolve a passagem de uma corrente através de 

um gel contendo as moléculas de interesse. Para isso, foram realizadas corridas 

eletroforéticas com o objetivo de se determinar o peso molecular da VTG dos 

indivíduos dos grupos controles, separando assim as macromoléculas baseado no 

marcador molecular como referência. A metodologia está descrita no Anexo 2. 

 

2.3.2. Procedimento para Análise de Proteínas em western blotting 
 

 Após o procedimento de SDS-PAGE e a evasão completa do corante da placa, 

realizou-se o procedimento para análise de proteínas em western blotting conforme 

descrito no Anexo 3.  

 
2.4. Padronização da técnica de Western Blotting com grupos controles  
 

Foram realizados testes com diferentes parâmetros de acordo com os 

protocolos do Laboratório de Toxicologia Celular, com western blotting úmido para a 

espécie O. niloticus. No decorrer dos experimentos, outros testes foram realizados 

em western blotting semi-seco para as espécies O. niloticus e R. quelen.  

Assim foram testados os melhores parâmetros como concentração da 

proteína, melhor anticorpo, diluição, substrato para reconhecimento da vitelogenina 

em amostras de plasmas das tilápias induzidas (grupos induzidos com etinilestradiol) 

e tilápias não induzidas (grupos controles negativos), através da análise de western 

blotting. 

Primeiramente foi realizado o teste 1 com amostras do grupo controle positivo 

(machos induzidos com EE2) e negativos (machos sem indução) em O. niloticus 
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(tilápias). Priorizou-se no western blotting a utilização do marcador de peso 

molecular ™protein biology™ Thermo scientific Prestained Protein Standards. As 

amostras foram denominadas TMI – Tilápia macho induzido com etinilestradiol; 

TMNI – Tilápia macho não induzido respectivamente. O teste foi realizado com duas 

diluições de anticorpos anti-cará (1:4000 e 1:6000) e duas concentrações de 

proteína (30 μg e 60 μg). O tempo de revelação foram de 1 e 5 minutos. 

O teste 2 foi realizado nas mesmas condições do primeiro, sendo executado 

com o anticorpo anti-VTG-R (Folle, 2018). Para esses testes utilizou-se o substrato 

de revelação TMB 1-Step Scienco® (3,3’5,5-tetrametilbenzidina e peróxido de 

Hidrogênio - H2O2). Resumidamente segue a tabela com as condições dos testes 

realizados (Tabela 1). 
TABELA 1. Teste de western blotting em Oreochromis niloticus com diferentes parâmetros como: anticorpos, diluições, 
concentrações de proteína e tempo de revelação com o substrato peroxidase. 

 Código Anticorpo 
Diluição do 

ac [Proteína] 
Tempo de 
revelação Substrato 

 TMI e TMNI anti-cará 1:4000  30 μg  1 min Peroxidase 
 TMI e TMNI anti-cará 1:4000  60 μg 1 min Peroxidase 
 TMI e TMNI anti-cará 1:6000   30 μg  1 min Peroxidase 
 TMI e TMNI anti-cará 1:6000  60 μg 1 min Peroxidase 

Teste 1 TMI e TMNI anti-cará 1:4000   30 μg  5 min Peroxidase 
 TMI e TMNI anti-cará 1:4000  60 μg 5 min Peroxidase 
 TMI e TMNI anti-cará 1:6000   30 μg  5 min Peroxidase 
 TMI e TMNI anti-cará 1:6000  60 μg 5 min Peroxidase 
 TMI e TMNI anti-VTG-R 1:4000 30 μg 1 min Peroxidase 
 TMI e TMNI anti-VTG-R 1:4000 60 μg 1 min Peroxidase 
 TMI e TMNI anti-VTG-R 1:6000 30 μg 1 min Peroxidase 

Teste 2 TMI e TMNI anti-VTG-R 1:6000 60 μg 1 min Peroxidase 
 TMI e TMNI anti-VTG-R 1:4000 30 μg 5 min Peroxidase 

 TMI e TMNI anti-VTG-R 1:4000 60 μg 5 min Peroxidase 
 TMI e TMNI anti-VTG-R 1:6000 30 μg 5 min Peroxidase 

  TMI e TMNI anti-VTG-R 1:6000 60 μg 5 min Peroxidase 
FONTE: O autor (2021). TMI – Tilápia macho induzido e TMNI – tilápia macho não induzido.  

Após purificação das amostras controles (positivo e negativo), que será 

descrita no item 2.7, foi realizado um novo teste, denominado teste 3, o qual, 

pretendia-se analisar o perfil de reatividade das amostras de plasma purificadas do 

grupo controle positivo (machos induzidos com EE2) e negativos (machos sem 

indução) em O. niloticus (tilápias). Priorizou-se para esse western blotting a 

utilização do marcador de peso molecular ™protein biology™ Thermo scientific 

Prestained Protein Standards. As amostras foram denominadas TMI – Tilápia macho 

induzido com etinilestradiol; TMNI – Tilápia macho não induzido respectivamente. O 

teste foi realizado com três concentrações (0,5; 1,0 e 1,5 μg mL-1) de três anticorpos 
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(anti-cará, YAMAMOTO et al., 2017; anti-jundiá, COSTA et al., 2015 e anti-VTG-R, 

FOLLE, 2018) na concentração da proteína com 50 μg e o anticorpo secundário 

(anticorpo IgG conjugado com Fosfatase Alcalina) na diluição de 1:10000. O tempo 

de revelação foi de 2 minutos.  

Para esses testes utilizou-se o substrato de revelação Fosfatase Alcalina 

(SigmaFast™BCIP®/NBT). Resumidamente segue a tabela com as condições dos 

testes realizados (Tabela 2). 

 
TABELA 2. Teste de western blotting em Oreochromis niloticus com diferentes parâmetros como: anticorpos, diluições, 
concentrações de proteína e tempo de revelação, com o substrato Fosfatase alcalina. 

 Código Anticorpo 

 
[Ac 1°] 
ug/mL 

Diluição do 
ac 2º [Proteína] 

Tempo de 
revelação Substrato 

 
TMI e 
TMNI anti-cará 

 
0,5;1,0;1,5 1:10000   50 μg  2 min 

Fosfatase 
alcalina 

 
TMI e 
TMNI anti-cará 

 
0,5;1,0;1,5 1:10000   50 μg  2 min 

Fosfatase 
alcalina 

 
TMI e 
TMNI anti-cará 

 
0,5;1,0;1,5 1:10000   50 μg  2 min 

Fosfatase 
alcalina 

Teste 3 
TMI e 
TMNI anti-cará 

 
0,5;1,0;1,5 1:10000   50 μg  2 min 

Fosfatase 
alcalina 

 
TMI e 
TMNI anti-jundiá 

 
0,5;1,0;1,5 1:10000   50 μg  2 min 

Fosfatase 
alcalina 

 
TMI e 
TMNI anti-jundiá 

 
0,5;1,0;1,5 1:10000   50 μg  2 min 

Fosfatase 
alcalina 

 
TMI e 
TMNI anti-jundiá 

 
0,5;1,0;1,5 1:10000  50 μg  2 min 

Fosfatase 
alcalina 

 
TMI e 
TMNI 

anti-VTG-
R 

 
0,5;1,0;1,5 1:10000   50 μg  2 min 

Fosfatase 
alcalina 

 
TMI e 
TMNI 

anti-VTG-
R 

 
0,5;1,0;1,5 1:10000  50 μg  2 min 

Fosfatase 
alcalina 

  
TMI e 
TMNI 

anti-VTG-
R 

 
0,5;1,0;1,5 1:10000  50 μg  2 min 

Fosfatase 
alcalina 

FONTE: O autor (2021). TMI – Tilápia macho induzido e TMNI – tilápia macho não induzido. 

 
Para as amostras de Rhamdia quelen (jundiá), prosseguiu-se os testes com 

base nos protocolos do Laboratório de Toxicologia Celular, no entanto, a fim de se 

aprimorar e confirmar as condições dos testes, foram realizados procedimentos com 

o anticorpo anti-jundiá (COSTA et al., 2015) e anti-VTG-R (FOLLE, 2018), 

denominado teste 4, o qual, pretendia-se analisar o perfil de reatividade das 

amostras de plasma purificadas do grupo controle positivo (machos induzidos com 

EE2) e negativos (machos sem indução) em R. quelen (jundiás). Priorizou-se para 

esse western blotting a utilização do marcador de peso molecular ™protein 

biology™ Thermo scientific Prestained Protein Standards. As amostras foram 

denominadas JMI – Jundiá macho induzido com etinilestradiol; JMNI – Jundiá macho 



51 
 
 

 

não induzido respectivamente. O teste foi realizado com duas concentrações (0,5; 

1,0 μg mL-1) de dois anticorpos, sendo anti-jundiá e anti-VTG-R respectivamente) na 

concentração da proteína com 50 μg e o anticorpo secundário (anticorpo IgG 

conjugado com Fosfatase Alcalina) na diluição de 1:10000. O tempo de revelação foi 

de 2 minutos.  

Para esses testes utilizou-se o substrato de revelação Fosfatase Alcalina 

(SigmaFast™BCIP®/NBT). Resumidamente segue a tabela com as condições dos 

testes realizados (Tabela 3). 
TABELA 3. Teste de western blotting em Rhamdia quelen com diferentes parâmetros como: anticorpos, diluições, 
concentrações de proteína e tempo de revelação, com o substrato Fosfatase alcalina. 

 Código Anticorpo 
[Ac 1°] 
ug/mL 

Diluição do ac 
2º [Proteína] 

Tempo de 
revelação Substrato 

 
JMI e 
JMNI anti-jundiá 0,5 1:10000;   50 μg  2 min 

Fosfatase 
alcalina 

Teste 4 
JMI e 
JMNI anti-jundiá 0,5 1:10000;   50 μg  2 min 

Fosfatase 
alcalina 

 
JMI e 
JMNI anti-jundiá 0,5 1:10000;   50 μg  2 min 

Fosfatase 
alcalina 

 
JMI e 
JMNI 

anti-VTG-
R 1 1:10000;   50 μg  3 min 

Fosfatase 
alcalina 

 
JMI e 
JMNI 

anti-VTG-
R 1 1:10000;   50 μg  3 min 

Fosfatase 
alcalina 

  
JMI e 
JMNI 

anti-VTG-
R 1 1:10000;   50 μg  3 min 

Fosfatase 
alcalina 

FONTE: O autor (2021). JMI – Jundiá macho induzido e JMNI – Jundiá macho não induzido.  

 

2.5. Quantificação de proteínas com grupos controles induzidos e não 
induzidos 
As proteínas foram quantificadas a fim de se determinar a curva e realizar os 

cálculos para se confirmar a diferença de valores de absorbância entre os controles 

positivos e negativos. A quantificação foi realizada através do μDrop™Plate Thermo 

Scietific de acordo com as especificações dos fabricantes e pelo método de 

Bradford, sendo medido a quantidade de proteínas totais expressa em μg mL-1. 

 

2.6. Padronização das purificações de bancadas com diferentes anticorpos 
2.6.1. Cromatografia por Imunoafinidade com Proteína A e G 

 

Com o objetivo de se verificar a validação dos anticorpos produzidos pelo 

Grupo de Toxicologia Celular, foram realizados testes de purificação por 

imunoafinidade com Proteína A e G. Os testes foram realizados de acordo com o 
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procedimento metodológico (Figura 5) preconizados por handbooks e artigos sobre 

microesferas magnéticas acopladas com anticorpo ou proteína (Anexo 4). 

 
FIGURA 5. Esquema de imunoafinidade com Proteína A e G 

 
Fonte: O Autor (2022). TMI – Tilápia Macho Induzido; TMNI – Tilápia Macho Não Induzido; 
JMI – Jundiá Macho Induzido e JMNI – Jundiá Macho Não Induzido. 

 

2.6.2. Acoplamento proteína/anticorpo: ligação com anticorpo 
 

Primeiramente foi realizado o acoplamento do anticorpo à resina metálica. A 

bead magnética de Carboxyl é estruturada com núcleo interno de Fe3O4 e camada 

externa contendo SiO2. A superfície da sílica foi modificada com um grupo 

carboxílico e pode ser acoplada covalentemente a biomoléculas para processar 

aplicações de ligações específicas, como interação anticorpo e antígeno, bem como 

a imobilização de ligantes como proteínas, peptídeos, carboidratos ou outras 

moléculas específicas através de formação de ligação amida com grupo ácido 

carboxílico ativado por carbodiimida. A bead Magnética Carboxil possui alta 

magnetização de saturação (35 meu g-1) e é fornecida em uma suspensão aquosa a 

uma concentração de 5,0 x 1011 beads mL-1. O procedimento foi realizado conforme 

descrito no Anexo 5. 

 
2.6.3. Acoplamento proteína/anticorpo: ligação com proteína 
 

As soluções foram preparadas utilizando água ultrapura obtida em um 

sistema Milli-Q®. Os reagentes utilizados foram: ácido 2 morfolinoetanosulfónico 
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monohidratado (MES); Tampão de lavagem (Tris-HCL 50 mM; pH 8.0); Tampão de 

lavagem (PBS-T - PBS 1X com 0,05% tween); Tampão de bloqueio (PBS 1x, BSA 

0,5% e Tween-20 0,1%); 1-etil-3-(3- dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC) e N-

hidroxissuccinimida (NHS). Os anticorpos anti-VTG-R foram covalentemente ligados 

às resinas pela formação de uma ligação amida com uso de EDC/NHS, seguindo o 

mesmo protocolo de imobilização aplicado no imunoensaio descrito no item 2.6.2. 

O protocolo foi realizado conforme manual da Abnova® e adaptado, o mesmo 

está descrito no Anexo 6.  

 

2.7. Padronização das purificações com grupos controles  
2.7.1 Estratégias de Purificação  
 

Neste trabalho, foram utilizadas diferentes estratégias cromatográficas que 

consistiam em uma etapa prévia, onde foram realizadas as purificações dos 

anticorpos IgG e IgY, anti-VTG-R, anti-cará e anti-jundiá, bem como, das proteínas 

de interesse, no caso, vitelogenina endógena, em pequena escala (em bancada), 

com o objetivo de se padronizar as condições necessárias deste ensaio.  

Posteriormente, o protocolo foi adaptado para purificações com volumes de 

escala média, principalmente relacionado à purificação das proteínas (endógenas) 

de interesse, onde todas foram realizadas no sistema de cromatografia AKTA go® 

(Cytiva©). Na etapa inicial de purificação foi utilizada a cromatografia de afinidade a 

metal imobilizado, por ser um método que possui uma interação forte e específica 

com a molécula alvo, já que nesta etapa a amostra se encontra em meio altamente 

complexo. Objetivando alto grau de pureza, e em um segundo momento, para os 

casos em que proteínas contaminantes, ainda permanecessem juntamente com a 

proteína de interesse, foram realizadas as cromatografias de troca iônica e interação 

hidrofóbica, detalhadas mais adiante.  

Após cada etapa cromatográfica, as proteínas foram analisadas por SDS-PAGE 

(conforme descrito no item 2.3) e/ou Western blotting (conforme descrito no item 

2.4). 

 
2.7.2. Precipitação  

Para a otimização da detecção da VTG no plasma dos grupos controle e do 

reservatório de tilápias e jundiás foi necessário, primeiramente, realizar uma 
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tentativa de extração inicial com a remoção parcial ou total da albumina (FSA). A 

FSA pode ser encontrada em concentrações extremamente elevadas no plasma em 

relação as demais proteínas. Além disso, possui várias características físico-

químicas em comum com a VTG, incluindo a indução pelo etinilestradiol. 

Normalmente, proteínas distintas são precipitadas em diferentes concentrações 

de gradientes salinos. A VTG das espécies de O. niloticus e R. quelen foram pré-

isolados de acordo com o protocolo adaptado de Wiley et al. (1979) e conforme 

modificado por Silversand et al. (1993). Ambos estão esquematizados na Figura 6 e 

descritos no Anexo 7. 
FIGURA 6. Esquema metodológico de precipitação da proteína VTG 

 
Fonte: O Autor (2022). 

 
 

2.7.3. Cromatografia de imunoafinidade de bancada 
 

A cromatografia de imunoafinidade de bancada consistiu em purificar as 

proteínas e anticorpos sem a utilização do sistema cromatográfico AKTA. Visto, que 

não havia sido adquirido ainda pelo grupo de estudo. Sendo assim, foi baseado em 

protocolos com uso de microesferas magnéticas acopladas com anticorpos ou com 

proteínas e a utilização de rack magnética (Anexo 8). 
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2.7.4. Concentração da proteína de interesse (VTG)  
 

Como a proteína de interesse (vtg) estava diluída 5x e a cromatografia imac 

mostrou ligações muito fracas nas regiões esperadas, a VTG foi concentrada 10x 

por um filtro de amicon pro purification system - 100 kda mw cut-off, o procedimento 

inicial foi realizado após os filtros serem lavados 2 vezes, centrifugados em 3000 

rpm, a 4ºc e 2 min com água ultrapura e tampão TBS 0,05% tween 1x. assim que as 

lavagens foram concluídas, as concentrações se iniciaram a partir da eluição 3, 2 e 1 

respectivamente, todas tendo sido concentradas 10x e realizadas em 3000 rpm, a 

4ºc e 10 min ou até chegar ao volume final de 500 μl.  

Ao final, foram obtidas proteínas antes de serem concentradas (inputs), 

proteínas retidas no reservatório do filtro (ret), nas quais, se encontram as vtgs de 

interesse e proteínas em frações filtradas (ft), que passaram pelo filtro e que não são 

de interesse, pois são menores que 100 kda. 

 

2.8.  Cromatografia de afinidade em sistema ÄKTA  
 
 A purificação foi realizada para obtenção de proteínas purificadas para posterior 

utilização na curva dos testes de imunoabsorção enzimática - ELISA sanduíche e 

western blotting. 

 Após indução da VTG nos grupos controles positivos, para as espécies testadas, 

as amostras foram diluídas 5x e armazenadas em tampão de armazenamento para 

VTG (Tris HCl 20 mM; pH 8.0; NaCl 100 mM; Glicerol 20%; PMSF 0,5 mM). Para a 

purificação, o plasma foi filtrado em seringa Filtrilo® de 0,22 μm e as amostras foram 

diluídas 5x em tampão A (20 mM fosfato de sódio; pH7,4; 0,5 M NaCl; 20 mM 

Imidazol), adicionado no sistema AKTA go (Cytiva©) sob um fluxo constante de 0,5 

mL/min em coluna Hi-trap HP (1 mL para a proteína), que tem como metal 

imobilizado o cobre.  

 Após a passagem do volume total de extrato pela coluna, iniciou-se o gradiente 

de lavagem; realizado com baixa concentração do agente eluente. Normalmente 

neste tipo de cromatografia é utilizado o eluente imidazol (Sigma®Aldrich), cuja 

afinidade pelo metal aumenta de acordo com sua concentração, que a partir de um 
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determinado gradiente pode ser superior a afinidade da histidina pelo metal, 

ocasionando a eluição da proteína. 

 
3. Cromatografia de troca iônica em sistema ÄKTA  
 

Para obtenção da vitelogenina (VTG) purificada foram utilizadas amostras de 

plasma de peixes machos induzidos com injeção intraperitoneal de EE2 (2 mg kg-1). 

As amostras foram diluídas 5x em tampão A (Tris-HCl 20 mM, pH 7,4) e purificadas 

utilizando o sistema de cromatografia ÄKTA go (Cytiva©). A fim de comparação, dois 

métodos cromatográficos foram testados: cromatografia de troca iônica, utilizando a 

coluna de troca aniônica HiTrap Q HP (1mL) para vtg de O. niloticus; coluna de troca 

catiônica HiTrap Q SP; coluna de troca aniônica DEAE (1 mL) para R. quelen. Foi 

empregado o fluxo de 0,5 mL min-1 para ligação das proteínas na coluna e o volume 

total utilizado foi de 5 volumes de coluna. Por fim, a eluição da amostra foi realizada 

com gradiente de tampão B (HiTrap Q HP; Q SP: Tris-HCl 50 mM, pH 7,4; DEAE: 

Tris-HCl 20mM, NaCl 200 mM, pH 7,4) (0-100%) e as frações obtidas de acordo com 

os picos cromatográficos foram imediatamente avaliadas por SDS-PAGE e 

armazenados adequadamente em -20°C para posteriores análises. 

 

3.1. Cromatografia de interação hidrofóbica em sistema ÄKTA 
 

A cromatografia de interação hidrofóbica baseia-se na hidrofobicidade das 

proteínas, promovendo sua separação com base nas interações que ocorrem entre 

ligantes hidrofóbicos imobilizados e regiões não polares na superfície das proteínas. 

Estas interações envolvem forças de Van der Waals e o grau de hidrofobicidade de 

uma proteína é determinado pela somatória das propriedades hidrofóbicas dos 

aminoácidos expostos ou não (ELRASSI, 1996; QUEIROZ et al., 2001; 

MENDONÇA, 2003). Justamente pela vitelogenina de Rhamdia quelen possuir alta 

hidrofobicidade, utilizou essa etapa de purificação para obtenção da proteína 

altamente purificada 

A coluna utilizada foi a HiTrap Phenyl HP®, que fornece uma separação rápida, 

reproduzível e fácil em um formato conveniente. A Phenyl Sepharose de Alta 

Performance é baseada em uma matriz de ~ 34 μm e é adequado para separações 

de escala de processo intermediário e laboratorial e para purificações de etapa final 

onde a alta resolução é necessária.  
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4. Padronização das técnicas ELISA com grupos controles  
 

A) ELISA de captura indireto 
 
O ELISA de captura ou ensaio de imunoabsorção enzimática é um teste 

imunoenzimático que permite a detecção de anticorpos específicos ou outras 

proteínas de interesse (por exemplo, no plasma sanguíneo). Este teste é utilizado no 

diagnóstico de várias doenças que induzem a produção de imunoglobulinas, entre 

outras, onde é necessário fixar o antígeno a uma superfície sólida, e então ligar ao 

antígeno um anticorpo ligado a um marcador enzimático. A detecção se completa ao 

analisar a presença do marcador depois de lavar os poços, que, no caso da 

detecção enzimática, vai mudar a coloração do substrato cromogênico adicionado à 

placa de teste. (PREMJEET et al., 2012). O procedimento metodológico está 

descrito no Anexo 9. 

 

B) ELISA sanduíche 
 

O ELISA sanduíche é o mais comumente empregado, e parte do princípio de 

se ter o anticorpo de captura específico para o alvo já adsorvido em uma placa 

(sensibilização da placa), com a amostra adicionada na placa, incubada, os analitos-

alvo então se ligam ao seu AC de captura, e ficam aderidos à placa. Com isso, um 

outro AC específico para o alvo é adicionado, e um AC secundário marcado, que 

tem como alvo o AC colocado anteriormente é adicionado. Possui grande 

sensibilidade e poder de amplificação do sinal. O procedimento metodológico está 

descrito no Anexo 10. 

 

5. Resultados 
 
5.1.  Indução da expressão de vitelogenina endógena 
  

Os resultados relacionados ao gel com todas as amostras de plasma com 

tilápias machos induzidos (C+) e amostras de plasma com tilápias machos e fêmeas 

controle (C-) encontram-se no Anexo11. 
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A eletroforese em gel de poliacrilamida, evidenciou a presença da 

vitelogenina nas alturas de ~100, 140 e 200 KDa para O. niloticus após indução de 

EE2 e coleta do plasma (Figura 7). 

FIGURA 7. Perfil da VTG de Oreochromis niloticus com amostras induzidas 

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Bench Mark Protein Ladder. TI (1); TI (2); TI (3); TI (4); TI (5); C- (6) e C- (7). 1, 2, 3 ,4 e 5 se tratam 
de alíquotas das amostras individuais de plasma de Tilápia induzida e o número 6 e 7 das amostras 
de plasma de macho e fêmea não induzidas respectivamente. Os asteriscos indicam o peso 
molecular aproximado para as cadeias de VTG. 
 
5.2. Padronização da técnica de Western Blotting com grupos controles  
 

Foi verificado que a melhor concentração da proteína encontrada foi de 30 μg 

e a melhor diluição foi do anti-VTG de Cará (1:6000). O western blotting marcou 

bandas na altura de aproximadamente 115-140 KDa, evidenciando a presença de 

vitelogenina. O mesmo teste foi realizado com anticorpo anti-VTG-R de Tilápia e a 

melhor concentração encontrada foi de 30 μg na mesma diluição (1:6000). O 

western blotting marcou bandas na altura de aproximadamente 115-130 KDa 

(TAKEMURA & KIM, 2001; COSTA et al., 2010), evidenciando também a presença 

de vitelogenina (Figura 8). Todas as etapas realizadas anteriormente foram 

repetidas com o anti-VTG de Jundiá, porém ele não reconheceu nenhuma amostra 

do plasma das amostras de Tilápia. 

Outros valores encontrados com fração de VTG em amostras de plasma, do 

peixe-van (Alburnus tarichi) analisados por western blotting corroboram com os 
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resultados deste trabalho, apresentando bandas de 130 KDa (OĞUZ et al., 2019); 

também observado com valores similares no plasma da joaninha 

(Crenicichla iguassuensis) macho, espécie nativa presente no rio Iguaçu coletadas 

no reservatório Salto Osório, após análise de western blotting apresentou VTG 

mostrando uma única banda de 150 kDa. No entanto, em indivíduos do sexo 

feminino, duas isoformas de aproximadamente 150 kDa e 60 kDa foram detectadas 

com o anti-soro de Cará produzido (YAMAMOTO et al., 2017). 

FIGURA 8. Análise do western blotting  

 
M) Marcador de peso molecular ™protein biology™ Thermo scientific Prestained Protein Standards. 
TMI – Tilápia macho induzido com einilestradiol; TMNI –Tilápia macho não induzido. O teste foi 
realizado com duas diluições de anticorpos anti-cará (1:4000 e 1:6000) e duas concentrações de 
proteína (30 μg e 60 μg). O tempo de revelação foi de 5 minutos. Os asteriscos indicam o peso 
molecular aproximado para as cadeias de VTG. 
 
 
5.3. Precipitação com cloreto de magnésio 
 

Para esse procedimento foram realizados testes com o objetivo de alcançar 

moléculas altamente purificadas para obtenção de anticorpos, com isso foi realizada 

a precipitação com cloreto de magnésio e sua posterior purificação, tal resultado é 

apresentado no Anexo 12. 

No entanto, quando foi realizada a purificação por imunoafinidade, não foi 

encontrada VTG em nenhuma eluição nas regiões evidenciadas anteriormente com 
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as precipitações. Provavelmente a purificação não foi tão eficiente, pois parte da 

VTG pode ter ficado retido na resina. 

Na Figura 9 A são mostrados os resultados dos testes de precipitação com as 

amostras de Jundiá fêmea induzida com etinilestradiol, Tilápia macho controle e 

Jundiá fêmea controle com o objetivo de se observar em quais alturas 

provavelmente estariam a VTG e albumina, além de verificar se a proteína estaria no 

precipitado ou sobrenadante da amostra.  

FIGURA 9 (A). Análise da pré-purificação (precipitação) e (B) purificação de afinidade, evidenciando 
FSA e VTG de Oreochromis niloticus macho, Rhamdia quelen e Rhamdia sp. 

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards. (A) - INPJF) Input jundiá 
fêmea. P1) Precipitado de jundiá fêmea. S1) Sobrenadante de jundiá fêmea. P2) Precipitado de 
Tilápia macho Controle. S2) Sobrenadante de tilápia macho controle. P3) Precipitado de bagre fêmea. 
S3) Sobrenadante de bagre fêmea. (B) - E1JF) Sobrenadante de Tilápia Macho Induzido.LV1, LV2 e 
LV3 se tratam de lavagens realizadas no procedimento de precipitação das Tilápias Machos 
induzidos. STC) Sobrenadante de Tilápia Macho Controle. LV1, LV2 e LV3 se tratam de lavagens 
realizadas no procedimento de precipitação das Tilápias Machos controles. PTI) Precipitado de 
Tilápia Induzido. PTC) Precipitado de Tilápia Controle.  E1, E2 e E3 se tratam das diferentes eluições, 
todas realizadas em pH 7.4.  EC1, EC2 e EC3) Eluições do grupo controle e R) Resina.  As setas e 
asteriscos indicam o peso molecular aproximado para as cadeias pesadas e leves no SDS-PAGE. 
 

Como observado há um pool dos jundiás fêmeas, induzidas com etinilestradiol 

ao lado do marcador, onde são encontradas bandas bem marcadas, como 

esperado. No entanto, o importante é verificar que há bandas marcadas entre as 

alturas de 100 e 250 KDa são a proteína VTG, o mesmo foi comprovado após 

precipitação por cloreto de magnésio, principalmente na região de aproximadamente 

150 KDa no precipitado do Jundiá fêmea - P1; e entre 150-250 KDa no 

sobrenadante do Jundiá fêmea – S1. Com relação ao precipitado de Tilápia macho 

controle - P2, foi observada uma banda marcada na altura de aproximadamente 150 

KDa, mas, o mesmo não ocorreu no seu sobrenadante. No precipitado do Bagre 

fêmea - P2 na altura de aproximadamente 150 KDa provavelmente é observada a 

presença da proteína VTG, o mesmo não ocorreu com seu sobrenadante. 



61 
 
 

 

Praticamente todas as amostras apresentaram bandas marcadas na região de 75 

KDa, o que evidencia a presença de albumina. 

Como nessa etapa a precipitação não foi eficiente para a extração e 

concentração da VTG, prosseguiu-se com as purificações dessas amostras com o 

objetivo de melhorar o resultado (Figura 9 B). 

Após a precipitação, foi realizada a purificação das amostras citadas 

anteriormente, as eluições de jundiá fêmea – E1 e E2 demonstraram bandas 

marcadas na região de 75 e aproximadamente 85 KDa, podendo evidenciar 

albumina e VTG respectivamente, bem como, bandas marcadas na região de 50 

KDa, evidenciando VTG em sua forma dimérica ou outra proteína, já na E3 não 

houve banda marcada. Nas eluições de Tilápia macho controle E1, E2 e E3 as 

bandas ficaram pouco ou nada marcadas. Já nas eluições do Bagre fêmea foi 

observada uma banda marcada na E2 um pouco acima de 75 KDa. É importante 

notar que tanto a amostra de Jundiá fêmea induzida com etinilestradiol, quanto a 

amostra de Tilápia macho controle, tiveram bandas marcadas na resina, na região 

de aproximadamente 85 KDa.  

 
5.4. Purificação do anticorpo anti-vtg de cará, anti-vtg de jundiá e anti-VTG-R de 

tilápia com IgA e IgG  
O melhor método para obtenção dos anticorpos policlonais, foi através da 

cromatografia por imunoafinidade em bancada, no qual, foram realizados testes de 

purificação por imunoafinidade com IgA e IgG, para verificar as diferentes afinidades 

das proteínas com esses anticorpos. Os resultados demonstraram-se viáveis, com 

boa recuperação dos anticorpos e apresentando um valor de 1,88 mg mL-1 de IgA e 

IgG (Figura 10). 
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FIGURA 10. Análise da purificação de afinidade evidenciando anti-VTG de G. brasiliensis, R. quelen 
e O. aureus 

 
Gel de poliacrilamida 15% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards. E1 αC, E2 αC e E3 αC 
foram de Eluições dos anticorpos de cará. E1 αJ, E2 αJ e E3 αJ foram de Eluições dos anticorpos 
de jundiá. E1 αVR, E2 αVR e E3 αVR foram de Eluições dos anticorpos da vitelogenina 
recombinante da tilápia. Todas as eluições foram realizadas em pH 2,5. Os asteriscos indicam o 
peso molecular aproximado para as cadeias de VTG. 

 
 
5.5. Acoplamento da imunoproteína anti-vtg com microesfera 
 

Para confirmar as melhores condições do protocolo com o anti-vtg de cará 

acoplado em microesferas com IgG, foi realizado o SDS Page das amostras após a 

purificação e verificou-se que todas as condições apresentaram o mesmo resultado, 

constando bandas nas alturas de aproximadamente 50 e 25 KDa, respectivas às 

cadeias pesadas e leves do IgG. Isso permitiu verificar a eficiência do protocolo e 

sendo assim foi dado prosseguimento para os testes subsequentes (Figura 11). 
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FIGURA 11. Análise do perfil de reatividade da proteína IgG gerado contra anti-vtg de cará em 
diferentes condições 

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. Anti-vtg de cará 9 mg EDC 100x (1); 
Anti-vtg de cará 20 mg EDC 10x (2); Anti-vtg de cará 20 mg EDC 100x (3); Anti-vtg de cará não ligado 
a microesfera (4); Anti-vtg recombinante (5) e Anti-vtg recombinante concentração conhecida (2,48 
mg/mL). Os asteriscos indicam o peso molecular correspondentes as cadeias pesadas e leves 
esperado para o anticorpo IgG. 
 

Com a confirmação do resultado anterior, seguiu-se o mesmo procedimento 

metodológico, sendo realizado testes com diferentes diluições de anti-vtg de Cará, 

foi observado que houve o aparecimento de quatro bandas distintas, (150, 100, 70 e 

50 KDa) sendo essas equivalentes às cadeias pesadas e leves do anticorpo IgG 

contra anti-vtg de cará (Figura 12). 

FIGURA 12. Análise do perfil de reatividade da proteína IgG gerado contra anti-vtg de cará em 
diferentes condições de diluição, temperatura e reagentes 

                   
Gel de poliacrilamida 12% corado com azul de Coomassie R-250. Anti-vtg de cará 5x t.a. (1); Anti-vtg 
de cará 5x 4ºC (2); Anti-vtg de cará 10x t.a. (3); Anti-vtg de cará 10x 4ºC (4); Plasma de tilápia macho 
induzido diluído 5x (5) e Marcador de peso molecular pré-corado (Precision Plus Protein™ 
Kaleidoscope – Bio-Rad). Os asteriscos indicam o peso molecular correspondentes as cadeias 
pesadas e leves esperado para o anticorpo IgG. 
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5.6. Cromatografia por imunoafinidade - reatividade do IgG contra anti-vtg de 
cará  

Com o objetivo de produzir mais anticorpos para prosseguimento das etapas 

de produção da molécula, foram realizados testes de purificação de bancada por 

imunoafinidade com Proteína G, os anticorpos foram purificados com sucesso, 

apresentando altura de aproximadamente 50 KDa de acordo com a literatura. Em 

paralelo, suas eluições foram reunidas e quantificadas em nanodrop, aliquotadas em 

5 tubos contendo aproximadamente 200 μL cada, e a concentração foi de 0,635 mg 

mL-1 (Figura 13). 

FIGURA 13. Perfil de purificação por imunoafinidade da reatividade do IgG contra anti-vtg de cará em 
diferentes condições 

 
Gel de poliacrilamida 15% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Bench Mark Protein Ladder. As eluições e o número de vezes que foram realizadas essas eluições. 
E1 αC 1x (1), E3 αC 1X (2), E1 αC 3x (3), E3 αC 3x (4), E1 αC 2x (5), E3 αC 2x (6), E1 αC 4x (7) e E3 
αC 4x (8) se tratam de Eluições dos anticorpos de cará. Todas as eluições foram realizadas em pH 
2,5.  
 
 
Eletroforese com gel de poliacrilamida 

Concluiu-se após a corrida que a proteína VTG foi detectada somente nas 

amostras induzidas. Além disso, não houve degradação de nenhuma proteína, os 

dímeros dos domínios de 250 KDa e 150 KDa da VTG estiveram presentes no 

sobrenadante (parte solúvel) das Tilápias induzidas e uma banda bem fraca de 250 

KDa, ou seja, apenas na forma dimérica da VTG esteve presente no pellet da Tilápia 

induzida. Por fim, houve uma banda presente na altura de 75 KDa no sobrenadante, 

o que poderia ser alguma ligação inespecífica (albumina ou outra proteína), não 

sendo um domínio da VTG (Figura 14). 
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FIGURA 14. Análise da VTG no plasma de Oreochromis niloticus macho induzido com 17α-
etinilestradiol (EE2) 

 
Gel de poliacrilamida (9%) 0,75 mm corado com azul de Coomassie R-250. 1) Fração solúvel do 
plasma diluído 5x do macho tratado; 2) Fração insolúvel do plasma diluído 5x do macho tratado; 3) 
Fração solúvel (sobrenadante) do plasma diluído 5x do macho controle (não tratado); 4) Fração 
insolúvel do plasma diluído 5x do macho controle. M) Marcador de peso molecular (Kaleidoscope 
precision plus – BioRad). As setas indicam o peso molecular esperado para o monômero e dímero 
(2x) da VTG. 
 
 
5.7. Cromatografia por imunoafinidade da parte solúvel e insolúvel 

(sobrenadante e pellet) das amostras de C+ e C- de O. niloticus 
 
  Após a obtenção do resultado de eletroforese, prosseguiu-se com a 

purificação das amostras por imunoafinidade com o objetivo de encontrar a VTG 

com suas respectivas bandas marcadas na altura esperada. No entanto, foi 

observado que a presença da mesma estava nas amostras denominadas “não 

ligados”, ou seja, a purificação não se mostrou eficaz, pois não houve presença de 

bandas nas alturas esperadas nas eluições das tilápias induzidas. Com isso 

concluímos que o anticorpo anti-cará não se ligou a VTG após a purificação. 

Entretanto duas considerações desse experimento foram importantes, visto que os 

dímeros antes mostrados no gel da figura anterior provavelmente indicam ser da 

proteína de interesse, pois estavam presentes nas respectivas alturas de 250 e 150 

KDa nos não ligados. Além disso, as bandas de 75 KDa que indicam ser ligações 

inespecíficas e mais uma vez como era esperado, não apareceram na altura da 
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VTG, apenas bandas com altura das ligações inespecíficas nas amostras de Tilápias 

não induzidas (Figura 15). 

FIGURA 15. Perfil de purificação por imunoafinidade de VTG do Oreochromis niloticus  

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Bench Mark Protein Ladder. TPI indica Tilápia Plasma induzido com EE2 e TPN - Tilápia Plasma não 
induzida com EE2. Tpi E1 (1), Tpi E2 (2), Tpi E3 (3), Tpi NL (4), TPN E1 (5), TPN E2 (6), TPN E3 (7) 
e TPN NL (8). As setas indicam o possível peso molecular aproximado para as cadeias de VTG. 
 
 
 
6. Cromatografia de afinidade a metal imobilizado - IMAC  
 
 
  Sabendo que a VTG estava nas amostras dos “não ligados” na 

cromatografia por imunoafinidade realizada anteriormente e que não houve uma 

purificação tão eficaz, partiu-se para outro método de purificação, sendo realizadas 

e obtidas as eluições e os “não ligados” pela cromatografia de afinidade a metal 

imobilizado – IMAC. No entanto, as ligações nas alturas esperadas ficaram muito 

fracas, podendo esse resultado ser uma diluição anteriormente realizada com o 

antisoro (Figura 16). 
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Figura 16. Perfil de purificação IMAC de VTG do Oreochromis niloticus  

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Bench Mark Protein Ladder. Tpi E1 (1), Tpi E2 (2), Tpi E3 (3), Tpi NL (4), TPN E1 (5), TPN E2 (6), 
TPN E3 (7) e TPN NL (8) se tratam de Eluições das amostras de plasma de Tilápia induzida e não 
induzida com etinilestradiol. 
 
 
7. Concentração da proteína de interesse (VTG) 
  

Como a proteína de interesse estava diluída 5x em tampão de armazenamento 

da VTG e a cromatografia IMAC mostrou ligações muito fracas nas regiões de 

interesse esperadas, a VTG foi concentrada 10x conforme descrito no tópico 2.8.7. 

Ao final foram obtidas proteínas denominadas inputs (antes de serem concentradas), 

RET (proteínas retidas no reservatório), nas quais, as VTGs provavelmente se 

encontravam e FT (frações filtradas), proteínas que passaram pelo filtro, sendo 

menores que 100 KDa.  

 
 
8. Cromatografia de afinidade a metal imobilizado (IMAC) - após 

concentração da proteína (VTG) 

 

Conforme explicado no tópico anterior, as proteínas foram concentradas 10x e 

com isso, realizou-se uma nova purificação. Nessa cromatografia foram obtidas 

novas eluições e não ligados para todas as condições, de input (INP), proteínas 

retidas no filtro (RET) e proteínas em frações filtradas (FT). Foi observado que houve 

o mesmo perfil para input e ret, e que a VTG estava presente nos “não ligados” 

induzidos nas alturas de 150 e 250 KDa. As eluições 1 do input apresentaram 

bandas marcadas fracamente principalmente na altura de aproximadamente 150 
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KDa. O mesmo não foi observado para os “não ligados" não induzidos, 

apresentando apenas bandas nas alturas de aproximadamente 110 KDa e 75 KDa, 

indicando ligações inespecíficas de outras proteínas ou presença de albumina, bem 

como em suas primeiras eluições (Anexo 13). 

Na condição de FT, ou seja, quando as proteínas foram filtradas, de fato, foi 

obtida apenas a purificação com proteínas na altura de 75 KDa, principalmente na 

segunda eluição das amostras induzidas e não induzidas de tilápia (Anexo 13). 

 

9. Western blot colorimétrico 
 

 
Para confirmar o resultado anterior, foi realizado um western blotting 

colorimétrico, sendo adicionado o soro bovino como modelo de comparação com as 

demais proteínas. Para o desenho experimental, foram utilizados os “não ligados” 

das amostras de plasma da Tilápia induzida e não induzida retidas no filtro (RET) e 

os pools das segundas eluições (E2) dos induzidos e não induzidos da fração filtrada 

(FT), para confirmar a presença das proteínas anteriormente visualizadas. 

Foi observado que a VTG estava presente nas alturas de aproximadamente 

150 e 250 KDa, no “não ligado” das amostras de plasma de Tilápia induzida e que 

não estava presente no não induzido. Foram observadas bandas marcadas nas 

alturas de 75 KDa, provavelmente sendo albumina de peixe a qual é um pouco 

maior que o soro bovino, marcado na altura de 60 KDa (Figura 17). 

FIGURA 17. Análise do perfil de reatividade das amostras de plasma purificadas de VTG do 
Oreochromis niloticus por Western blot colorimétrico com anti-cará 

 
Membrana de Nitrocelulose de 0,45 μM. Tpi NL RET (1), TPN NL RET (2), Tpi Poll E2 (3), TPN Poll 
E2 (4), BSA (5). M) Marcador de peso molecular pré-corado (Precision Plus Protein™ Kaleidoscope – 
Bio-Rad). As setas indicam o peso molecular de VTG e os asteriscos indicam o peso molecular 
correspondentes a albumina e outras proteínas. 
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9.1. Padronização western blotting semi-seco 
 
  Com o intuito de se testar os anticorpos purificados em bancada anti-cará, 

anti-jundiá e anti-VTG-R contra a vtg, realizou-se o western blotting semi-seco de 

acordo com o teste 3 do tópico 2.4 descrito na metodologia do trabalho. Após 

análise do perfil de reatividade das amostras de plasma purificadas de VTG 

induzidas com etinilestradiol (C+) e de não induzidas (C-) do Oreochromis niloticus 

com anti-cará, anti-jundiá e anti-VTG-R por Western blot colorimétrico, observou-se 

que o melhor resultado de reatividade foi com a utilização do anticorpo anti-cará na 

concentração de 0,5 μg mL-1 (Figura 18 A e B). 

FIGURA 18. A). Análise do perfil de reatividade das amostras de plasma purificadas de VTG 
induzidas com etinilestradiol (C+) e B) sem etinilestradiol (C-); do Oreochromis niloticus com anti-

cará, anti-jundiá e anti-VTG-R por Western blot colorimétrico 

 
Membrana de Nitrocelulose de 0,45 μM. A) Tpi 0,5 αC (1), Tpi 1,0 αC (2), Tpi 1,5 αC (3), Tpi 0,5 αJ 
(4), Tpi 1,0 αJ (5), Tpi 1,5 αJ (6), Tpi 0,5 α VTG-R (7), Tpi 1,0 αVTG-R (8) e Tpi 1,5 αVTG-R (9). B) 
TpN 0,5 αC (1), TpN 1,0 αC (2), TpN 1,5 αC (3), TpN 0,5 αJ (4), TpN 1,0 αJ (5), TpN 1,5 αJ (6), TpN 
0,5 α VTG-R (7), TpN 1,0 αVTG-R (8) e TpN 1,5 αVTG-R (9). TPI indica Tilápia Plasma Induzido e 
TPN indica Tilápia Plasma não induzido. Os anticorpos testados foram diluídos 0,5; 1,0 e 1,5 μg. mL-1. 
M) Marcador de peso molecular pré-corado (Precision Plus Protein™ Kaleidoscope – Bio-Rad). Os 
asteriscos indicam o peso molecular correspondente a proteína VTG. 
 

Ainda com o intuito de se confirmar os resultados anteriores, foram realizados 

novos testes com o anticorpo anti-cará na concentração de 0,5 μg mL-1 (melhor 

condição encontrada) e com o anticorpo anti-VTG-R, pois ainda apresentava muitas 

ligações inespecíficas, sendo assim, realizou-se o teste em menores concentrações, 

com 0,1; 0,2 e 0,3 μg mL-1, para confirmar qual seria o melhor anticorpo e 

concentração no reconhecimento do anticorpo e a proteína de interesse, tal 

resultado se encontra no Anexo 14.  

Dentro dessa perspectiva e baseado nesses resultados, foi observado que o 

anticorpo anti-cará se mostrou altamente seletivo para a técnica de Western 
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blotting, com um padrão superior ao anticorpo policlonal comercial contra VTG de 

outras espécies de peixes apontados em vários estudos.  

O western blotting é uma técnica desnaturante, ou seja, um ensaio que não 

preserva todas as características nativas da molécula, diferentemente do ELISA, 

nesse sentido, o anticorpo anti-VTG-R que foi produzido contra a proteína da 

espécie O. niloticus, não se mostra altamente específico, provavelmente devido às 

caraterísticas da técnica. Além disso, o anticorpo anti-cará produzido, representa 

uma espécie filogeneticamente próxima (Cichlidae) e também foi gerado com a 

proteína desnaturada, por isso é mais eficaz para detecção da proteína desnaturada. 

A partir desses dados foi realizado o ELISA de captura, com o objetivo de se 

confirmar ou não o reconhecimento entre os anticorpos e antígenos, bem como, 

para otimização dos parâmetros de tempo, reagentes, amostras e seleção mais 

específica do alvo, no caso, da VTG quando ligado ao anticorpo. 

Para os resultados da Figura 19, foi realizado o ensaio de ELISA de Captura 

conforme mencionado na metodologia, com os três anticorpos descritos 

anteriormente na concentração de 0,5 e 1,5 μg mL-1. 

 
FIGURA 19. ELISA de captura com o perfil de reconhecimento entre diferentes anticorpos e 

concentrações 

 
FONTE: O autor (2021). VTG-R - proteína purificada, TPI - plasma da tilápia induzida; TPN - plasma 
da tilápia não induzida e BSA - albumina de soro bovino utilizado como branco no ensaio. P < 0,005 e 
barras indicam o desvio padrão da média.  

 
 Foi observado que pelo ELISA, a reatividade foi difusa entre controle positivo 

e negativo para o anti-cará em ambas as concentrações testadas, já que os valores 

de absorbância encontrados para ambos foram muito similares. Diferentemente do 

que ocorreu no western blotting o anticorpo anti-cará se mostrou de forma 

inespecífica no ensaio ELISA, justamente pelo ensaio ser uma técnica não 
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desnaturante, que preserva as características nativas da molécula. Já o anticorpo 

anti-VTG-R possui uma alta afinidade pelo antígeno, justamente por se tratar do 

reconhecimento (reatividade) do anticorpo contra uma vtg da mesma espécie da 

qual foi originada o anticorpo. Com relação ao anti-jundiá não houve reatividade 

entre anticorpo e antígeno. 

 A fim de confirmar tais resultados, seguiu-se um ensaio de ELISA com os 

anticorpos anti-cará e anti-VTG-R em concentrações menores, sendo de 0,1 e 0,5 

μg mL-1 (Figura 20). 

FIGURA 20. ELISA de captura com o perfil de reconhecimento entre diferentes anticorpos e 
concentrações 

 
FONTE: O autor (2021). VTG-R - proteína purificada, TPI - plasma da tilápia induzida; TPN - plasma 
da tilápia não induzida e BSA - albumina de soro bovino utilizado como branco no ensaio. P < 0,005 e 
barras indicam o desvio padrão da média.  
 

Como observado no ensaio realizado, pôde-se aferir que provavelmente o 

anticorpo anti-VTG-R possui uma alta afinidade pelo antígeno, pois mesmo em 

concentrações mais baixas, teve uma proporção similar àquele observado em uma 

proporção 4X maior, indicando alta afinidade do anticorpo pelo alvo, sendo, portanto, 

capaz de reconhecer uma quantidade mínima do alvo na amostra biológica. 
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10.  Cromatografia de troca iônica em sistema ÄKTA  
 

Para obtenção das proteínas de interesse purificadas mais rapidamente e 

com uma melhor pureza e rendimento foram testadas amostras que haviam sido 

induzidas para expressão de VTG. Não foi obtido sucesso na cromatografia de 

afinidade, porém quando foi realizada a cromatografia de troca iônica, para um teste 

inicial sem otimizações, observou-se a possível presença de vitelogenina em um 

pico cromatográfico nas frações 22 e 23 indicado no segundo pico (Figura 21). Além 

disso, foi realizada a eletroforese com gel de poliacrilamida para confirmar os 

resultados observados (Figura 22). 
 

FIGURA 21. Perfil de eluição da vitelogenina por cromatografia de troca aniônica 

 
                            Fluxo de 0,5 mL min-1; gradiente salino 0,5 M de NaCl. 

 
 

Quando foi realizada a cromatografia de troca aniônica, chegou-se à conclusão 

de que havia a marcação do input em regiões especificas às da vitelogenina, que 

quando comparadas ao pico cromatográfico foi possível averiguar enormes bandas 

purificadas (Figura 22). Para um primeiro teste, sem otimizações, foi obtido um 

resultado expressivo de produção da vitelogenina purificada. 
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FIGURA 22. Amostras de VTG de Oreochromis niloticus após cromatografia por troca aniônica  

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Bench Mark Protein Ladder. Amostra 26 (Afinidade) (2); Input (3); Amostra não ligada 2-3 (4); 
Amostra 17 (5); Amostra 18 (6); Amostra 19 (7); Amostra 20 (2); Amostra 21 (3); Amostra 22 (4); 
Amostra 23 (5); Amostra 26 (6). O retângulo vermelho indica o peso molecular aproximado para as 
cadeias de VTG. 
 
 

Com o objetivo de confirmar esses resultados, foram realizados novos testes 

com alguns parâmetros otimizados na cromatografia de troca aniônica e uma 

cromatografia de gel filtração buscando assim avaliar a eficácia dos resultados e 

quanto à resolução da produção da biomolécula purificada. 

Sendo assim, após a realização das cromatografias como mencionado 

anteriormente, foi observado no gel que nas frações 5, 6 e 7, a quantidade de 

vitelogenina purificada foi satisfatória. Quando utilizada a mesma amostra para se 

comparar antes e pós gel filtração, pôde-se observar que não houve diferença na 

resolução, como observado nas amostras 5 e 10 (Figura 23). 
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FIGURA 23. Amostras de Tilápias induzidas após cromatografia por Troca Iônica  

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Bench Mark Protein Ladder. Input (2); Amostra 5 (3); Amostra 6 (4); Amostra 7 (5); Pico 
cromatográfico 1 (6); Pico cromatográfico 2 (7); Amostra 12 (8) e Amostra 14 (9) e Amostra após Gel 
Filtração SEC 7 (10). O destaque em amarelo indica o peso molecular aproximado para as cadeias 
de VTG. 
  

Finalmente para confirmar a presença da vitelogenina purificada nas amostras 

induzidas com etinilestradiol das Tilápias, foi realizado o western blotting das 

amostras, o qual indicou a presença de vitelogenina nas alturas relatadas pela 

literatura, confirmando assim a biomolécula purificada com sucesso. Também foi 

verificado que não há diferença entre a amostra purificada por cromatografia por 

troca aniônica e por gel filtração (Figuras 24 A e B). 
 

FIGURA 24. Análise do perfil de reatividade das amostras de plasma purificadas de VTG induzidas 
com etinilestradiol do Oreochromis niloticus por Western blot colorimétrico  

 
M) Marcador de peso molecular Bench Mark Protein Ladder. Input tilápia macho induzido (2); Amostra 
5 (3); Amostra 6 (4); Amostra 7 (5); Amostra 8 (6); Amostra 9 (7). O retângulo em vermelho indica o 
peso molecular aproximado para as cadeias de VTG.Amostra 12 (2); Amostra 14 (3); Amostra após 
gel filtração (4); Pool Tilápia macho não induzido (5); Amostra concentrada após gel filtração 
concentrada (6); Amostra não concentrada após gel filtração (7). O retângulo em vermelho indica o 
peso molecular aproximado para as cadeias de VTG. 
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11. Higienização e Extração de Anticorpos IgY 
 

Com relação a higienização dos ovos e extração de proteínas totais das 

gemas dos ovos, o protocolo mostrou um bom rendimento de aproximadamente 10 a 

15 mL de gema por ovo. A higienização foi realizada semanalmente até finalizar o 

período de inoculação e validade para utilização dos mesmos. Após obtenção das 

proteínas totais foi realizado um gel SDS-Page, western blotting e um teste prévio de 

ELISA para confirmar o reconhecimento do anticorpo IgY pela proteína vtg través do 

extrato total da gema, tais testes estão no Anexo 15. 

 

12. Cromatografia por troca aniônica com controle negativo de O. niloticus e 
positivo de R. quelen 
 

Para obter as amostras purificadas, foi realizada a cromatografia por troca 

aniônica com as amostras de plasma dos machos de Tilápias não induzidas 

(controle negativo) e plasma de machos de Jundiás induzidos com etinilestradiol. O 

resultado com relação ao plasma de Tilápias não induzidas foi conclusivo e nos 

mostrou que não havia expressão de vitelogenina nos machos de Tilápias, assim 

como o esperado. 

Já com as amostras de Jundiás induzidos com etinilestradiol não foram obtidos 

dados tão conclusivos, nem na figura no cromatógrafo, bem como, no gel. Uma 

explicação pode ser uma purificação não eficaz ou ainda a presença de diversas 

bandas em várias alturas pode representar vários domínios. 

Um próximo passo foi realizar a cromatografia, para se obter uma confirmação 

no grau de pureza dessa proteína das amostras de plasma de Jundiá. Pode-se dizer 

que para as amostras de plasma de Tilápias, o método cromatográfico, bem como 

os géis já estão padronizados e bem estabelecidos com resultados conclusivos. 
 

12.1. Eletroforese com gel de poliacrilamida 
 

A fim de se averiguar as diferentes frações possivelmente purificadas a partir dos 

picos cromatográficos nas respectivas cromatografias, foram realizadas 

eletroforeses com gel de poliacrilamida (Figura 25). 
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FIGURA 25. Perfil da VTG de Rhamdia quelen com amostras induzidas  

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Bench Mark Protein Ladder. JI 6 (1); JI 7 (2); JI 8 (3); JI 9 (4); JI 10 (5); JI 11 (6); JI 12 (7); JI NL (8) e 
JI Pellet (9). 1, 2, 3 ,4, 5, 6 e 7 se tratam de alíquotas das amostras individuais de plasma de Jundiá 
induzido; O número 8 representa a amostra do não ligado e o número 9 representa o pellet do plasma 
de Jundiás induzidos. 
 

12.2. Cromatografia por troca aniônica e eletroforese com gel de poliacrilamida 

Para prosseguimento e obtenção das amostras purificadas, foi realizada uma 

nova cromatografia por troca aniônica com as amostras de plasma dos machos de 

Tilápias induzidas e plasma de fêmeas não induzidas com etinilestradiol. Tal técnica 

foi necessária para se testar novas condições de protocolo e confirmar algumas já 

testadas anteriormente, através de amostras purificadas reunidas como observado 

nas Figuras 26 e 27. 
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FIGURA 26. Perfil da VTG de Oreochromis niloticus machos com amostras induzidas purificadas  

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. Marcador de peso molecular 
Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards. Input (1); NL (2); Am.10 (3); 
Am.11 (4); Am.12 (5); Am.13 (6); Am.14 (7); Am.15 (8); Am. 16 (9); Am.17 (10). 1 se trata do input 
antes de se purificar; 2 se trata da amostra não ligada após cromatografia de troca iônica; 3, 4, 5, 6 e 
7 se tratam do pico 1; 8, 9 e 10 correspondem ao pico 2 (VTG). Os retângulos indicam o peso 
molecular aproximado para as cadeias de VTG purificadas. 
 

Após realizar a cromatografia por troca aniônica, observou-se que no pico 2 

do cromatograma as amostras de 15 à 17 demonstraram estar purificadas, assim, e, 

portanto, foram reunidas e após corrida eletroforética, confirmou-se que eram 

domínios de vitelogenina.   

FIGURA 27. Perfil da VTG de Oreochromis niloticus fêmeas com amostras não induzidas purificadas  

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. Marcador de peso molecular 
Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards. Input (1); NL (2); Am.10 (3); 
Am.11 (4); Am.12 (5); Am.13 (6); Am.14 (7); Am.15 (8); Am. 16 (9); Am.17 (10). 1 se trata do input 
antes de se purificar; 2 se trata do da amostra não ligada após cromatografia de troca iônica; 3, 4 e 5 
se tratam do pico 1; 6 e 7 correspondem ao pico 2; 8, 9 e 10 correspondem ao pico 3 (VTG). Os 
retângulos indicam o peso molecular aproximado para as cadeias de VTG purificadas. 
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12.3. Cromatografias para purificação do plasma de machos de Jundiás (C+) 

Foram realizadas várias tentativas de se purificar a vitelogenina do plasma 

dos Jundiás machos induzidos com (EE2), com o objetivo de se utilizar na curva 

para análise do ELISA, visto que para uma análise quantitativa, é necessária uma 

curva padrão com a proteína purificada.  
a) Cromatografia de troca catiônica 

b) Cromatografia de troca aniônica 

c) Precipitação com sulfato de amônio 

d) Cromatografia de interação hidrofóbica 

É importante destacar, que cada proteína de uma determinada espécie possui 

suas características peculiares com relação às ligações químicas, como interações 

intermoleculares, coeficiente de extinção molar, massa molecular, ponto isoelétrico, 

hidrofobicidade, entre outras. Para se determinar tais características e realizar as 

cromatografias, foi realizada uma pesquisa no banco de dados moleculares (UNcbi) 

a sequência de aminoácidos da espécie em questão Rhamdia quelen ou ao menos 

parte da sequência de aminoácidos de alguma espécie com características mais 

próximas, após a busca, aferiu-se que não há sequência completa de jundiá 

depositada no banco de dados, porém foi encontrada parte da sequência de Clarias 

macrocephalus (peixe-gato) sequenciada por FERNANDES et al. (2021), que possui 87% 

de similaridade com a espécie de R. quelen e 52,13% de identidade do fragmento da 

sequência encontrado (Figura 28). 

FIGURA 28. Árvore filogenética de sequências parciais de aa de vitelogenina de peixes – 
comparação da porcentagem de similaridade entre Rhamdia quelen e Clarias macrocephalus 

 

 
FONTE: FERNANDES et al., (2021), modificado pelo autor. 

 

Após busca da sequência dos aminoácidos da vitelogenina da espécie e em 

posse dos resultados foram realizadas as cromatografias. Os resultados das três 

primeiras realizadas se encontra no Anexo 16. 
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Cromatografia de interação hidrofóbica 
 

A amostra selecionada anteriormente (fração 19) após ser diluída 6x no tampão 

A da cromatografia de interação hidrofóbica (20 mM MES pH 6) e filtrada foi 

aplicada. Após corrida cromatográfica, foram observados dois picos, o pico 1 com 

aproximadamente 75% do tampão B (água ultrapura) e o pico 2, com 

aproximadamente 100% do tampão B. Após um passo entre o pico 1 e pico 2, 

conseguiu-se a eluição de aproximadamente 5 mL da fração do pico 2. Duas 

frações, de 20 a 25 foram selecionadas e foram aplicadas em gel de poliacrilamida. 

Após a corrida eletroforética, pôde-se observar que houve um alto grau de pureza da 

amostra, denotando-se a banda na altura de 150 KDa (Figura 29), justamente onde 

se formou o pico, na fração 24. Além disso, ocorreram a presença de alguns 

fragmentos, o que já é esperado e relatado na literatura e no banco de dados 

referente a sequência de aminoácidos de Jundiá, uma vez que a proteína possui 

modificações pós traducionais como fosforilação, glicosilação e adição de lipídios 

(FERNANDES et al., 2021).  

Após as 3 etapas de purificação e uma etapa de pré-purificação, obteve-se a 

amostra purificada, que foi utilizada para o ELISA sanduíche. 

FIGURA 29. Perfil da VTG de Rhamdia quelen com frações da Cromatografia de interação 
hidrofóbica 

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards. 1 refere-se ao não ligado, 2 
ao input da amostra, 3 ao 7 referem-se as frações do pico cromatográfico. 
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13. ELISA Sanduíche em controles positivos e negativos de Oreochromis 
niloticus e Rhamdia quelen 

 
Para os testes com as amostras de Oreochromis niloticus – tilápia que se tem 

disponível, optou-se por realizar o teste com ELISA sanduíche, no qual, vem de 

encontro ao objetivo proposto nas análises do projeto, conferindo assim maior 

sensibilidade, flexibilidade e especificidade ao teste, visto que possui duas camadas 

de anticorpos selecionando o alvo. 

Em um primeiro teste, foi analisado o valor da curva com a VTG [ ] 

(concentrada) no valor inicial de 50 ug, fazendo-se testes com valores que variaram 

de 40 000 ng até 78,125 ng. Além dos poços que continham as amostras foram 

também considerados poços apenas contendo tampão e poços vazios, todos em 

triplicatas, Além dos grupos controles, relacionados ao C-, C+ de macho e fêmea em 

triplicatas. Os controles foram testados em diferentes diluições, sendo de 1:10; 1:25; 

1:50; 1:100; 1:250 e 1:500. Ao final do experimento, foram selecionadas as diluições 

mais baixas e curvas com valores mais baixos, de 1000 ng para baixo. Devido aos 

valores dos controles encontrados, esperava-se que os valores ficariam dentro da 

curva e com R2 de 95%. Tais procedimentos e testes foram realizados de acordo 

com o Protocolo 009 – PTC-009 (Detecção de proteína Vitelogenina no plasma de 

peixes pelo ensaio ELISA). 

No segundo teste realizado foram utilizados os valores de 1000 ng; 500 ng; 

250 ng; 125 ng; 62,5 ng; 31,25ng; 0 e branco. Para os controles foram testados a 

título de confirmação três valores de diluições: 1:5; 1:10 e 1:20. Ao final do teste 

ELISA, foram verificados que os valores dos grupos controles corresponderam à 

curva e o gráfico atingiu um R satisfatório no valor de 95%.  

Para os testes posteriores, foram definidos os mesmos valores para curva e o 

valor mais baixo de diluição para o grupo controle, visto que os valores já 

satisfaziam o correspondente dentro do limite dos valores da curva.  

No último teste, foi utilizado a curva com a VTG [ ] no valor inicial de 50 μg, os 

controles foram com com valor de diluição 1:5 e algumas amostras aleatórias de 

plasma de Oreochromis niloticus, que foram expostas nos tanques-redes no inverno, 

verão e durante 1 ano no reservatório de Segredo, bacia do rio Iguaçu. Todas as 

amostras foram normalizadas e diluídas em 1:5, (sendo 800 μL de tampão de 

armazenamento de VTG e 200 μL da amostra). Metade do volume dessas amostras 

foi centrifugado, a fim de remover possíveis impurezas ou agregados que poderiam 
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se formar no pellet. Em seguida prosseguiu-se com os testes ELISA e foi observado 

que não houve diferença entre amostras centrifugadas e não centrifugadas. A 

melhor condição utilizada foi a Condição 2 – 1000 ng mL-1 a 0 para curva; diluições 

dos grupos controle positivo e negativo 1:5 e concentração de uso do anticorpo anti-
VTG-R, sendo de 0,2 μg mL-1. 

Para o grupo controle de jundiás, foram utilizados os mesmos desenhos 

experimentais, no entanto, não houve diferença entre os grupos controles positivos e 

negativos, podendo estar relacionado ao conhecimento inespecífico dos anticorpos 

para com os antígenos e, portanto, não sendo padronizado, mesmo sendo testado 

em todas as condições possíveis conforme descrito no ensaio ELISA. 

 
14. Discussão 
 

Levando em consideração que o capítulo em questão se baseou em 

otimização de protocolos e parametrização das técnicas, não há uma discussão 

muito longa sobre o mesmo, no entanto, resumidamente alguns pontos importantes 

sobre produção de anticorpos, purificação e técnicas não desnaturantes são 

apontadas de forma suscinta a seguir. 

O anticorpo IgY tem a capacidade de se ligar a sítios específicos de 

proteínas, em resposta a um estímulo estranho e amplo reconhecimento de 

diferentes epítopos do mesmo biomarcador (DENSLOW, 1999; GUZMÁN et al., 

2003).  

Devido à sua distância filogenética, diversificação imunológica (alta 

imunogenicidade para proteínas filogeneticamente conservadas), presença na gema 

do ovo (métodos de desenvolvimento não invasivos) e ausência de reações 

cruzadas em ensaios imunoenzimáticos (CARLANDER, 2002; MUNHOZ et al., 2014 

CAZA et al., 2019) o IgY oferece uma série de vantagens no imunodiagnóstico em 

comparação com o IgG de mamíferos. Além disso, a produção de IgY está de 

acordo com os esforços internacionais para reduzir, refinar e, se possível, substituir 

animais em experimentação, contribuindo substancialmente em prol do bem-estar 

animal. Portanto, torna-se um importante meio, do qual, poderá ser utilizado em 

futuros  estudos realizados pelo grupo de Toxicologia Celular da UFPR. 

Entre os principais fatores que irão influenciar na resposta imune pode-se 

citar: a relação filogenética, tamanho molecular e complexidade química do antígeno 
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(EDWARDS, 1999; ABBAS et al., 2012). De forma geral, quanto mais distante a 

relação filogenética entre a fonte do antígeno e o animal receptor, maior a indução 

da resposta imune, ou quanto maior a molécula, maior o número de epítopos e a 

complexidade química o que também gera maior imunogenicidade. 

Dentre as diversas e variadas metodologias apresentadas, o teste de ELISA 

constitui uma das melhores escolhas em virtude de sua facilidade de execução, 

baixo custo, possibilidade de automação e testagem de vários indivíduos ao mesmo 

tempo, permitindo realizar determinações quantitativas diretas da interação 

antígeno-anticorpo por medida da quantificação de VTG ligada sobre um substrato 

por exemplo (DA SILVEIRA; UMEZAWA; LUQUETTI, 2001; GOMES; LORENA; 

LUQUETTI, 2009; SANTOS, 2016). 

Para se confirmar a especificidade da reação, ou seja, se o anticorpo está se 

ligando à VTG e não a outra proteína (ligação inespecífica) e assim evitar resultados 

falsos positivos, é de fundamental importância a realização do experimento de 

indução da expressão da VTG nas espécies de interesse para obtenção de 

amostras de controles positivos (amostra contendo a VTG) e negativos (amostra não 

contendo a VTG). 

A chave para uma purificação de proteína bem-sucedida e eficiente é 

selecionar as técnicas mais adequadas, otimizar seu desempenho para atender aos 

requisitos e combiná-las de forma lógica para maximizar o rendimento e minimizar o 

número de etapas necessárias. 

 
15. Considerações finais 

 Os ensaios com os grupos controles de Oreochromis niloticus e Rhamdia 

quelen através das técnicas de SDS Page, western blotting e ELISA 

mostraram resultados satisfatórios frente aos diferentes parâmetros testados; 

 A proteína VTG-R foi purificada com sucesso através de purificação de 

imunoafinidade em bancada; 

 As purificações dos anticorpos anti-VTG de Geophagus brasiliensis, Rhamdia 

quelen e Oreochromis niloticus foram obtidas com sucesso; 

 O western botting semi-seco com diferentes parâmetros foi padronizado com 

sucesso; 

 O teste ELISA para os grupos controles foram padronizados com sucesso. 
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 Portanto, todos os objetivos para esse capítulo foram alcançados e agora 

temos as ferramentas disponíveis para aplicar nas amostras dos 

experimentos crônicos realizados no reservatório de Segredo, bacia do rio 

Iguaçu. 
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Capítulo 2 
 
Análise da expressão de vitelogenina no plasma de Oreochromis niloticus e 
Rhamdia quelen expostos cronicamente em tanques-redes no Reservatório de 
Segredo 
 

RESUMO 
 
Como descrito no capítulo anterior, ferramentas para detecção de desreguladores 

endócrinos tem sido aprimorada e utilizada para diagnósticos, amplamente utilizados 

na área da saúde, bem como, mais recentemente para diagnósticos ambientais. 

Nesse sentido, o objetivo do capítulo proposto foi aplicar tais ferramentas para 

espécies nativas e exóticas da América do Sul, como Rhamdia quelen e 

Oreochromis niloticus respectivamente, expostos cronicamente em tanques-redes 

colocados em três pontos do Reservatório de Segredo. A metodologia aplicada 

baseou-se nos melhores resultados obtidos no capítulo 1 para os grupos controles 

positivos e negativos, conforme protocolos adaptados através dos handbooks e 

artigos utilizados. Com isso, realizou-se o Elisa de Captura Indireto, Sanduíche e 

Western Blotting, além de parâmetros físico-químicos da água avaliados (pH, 

temperatura e oxigênio), análises químicas dos compostos orgânicos e metais 

analisados em sedimentos, água e músculos dos peixes. Com relação aos 

parâmetros físico-químicos, o oxigênio dissolvido estava abaixo (<6) do estabelecido 

pela Legislação Conama 357/05 no período de outono e inverno no ponto Floresta. 

Alguns compostos inorgânicos como As, Al, Cu, Fe e Zn foram detectados em 

concentrações acima do permitido pela Legislação Conama 357/05 nos pontos 

Barragem e Iratim no período da Primavera e Inverno, bem como, quantidades de 

As e Cu foram detectados em concentrações acima do permitido pela Resolução 

454/2012 em todos os pontos no mesmo período. Os maiores valores de Compostos 

orgânicos como Pesticidas Organoclorados (POPs) na água do ponto Iratim, sendo: 

HCBs (0,348 ng/L); g-clordanos (0,396 ng/L); PCBs (1,214 ng/L) e DDTs (0,222 

ng/g) no sedimento do ponto Floresta, ambos maiores em todos os períodos 

praticamente. Para a análise de PBDEs, notou-se que para o ponto Barragem, o 

grupo de lambaris apresentou níveis acima do valor correspondente a 

concentrações do ponto de vista analítico e ambiental, bem como, o somatório da 

concentração dos 7 PCBs e PCBs totais em todos os pontos para o mesmo grupo e 
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para tilápias do ponto CO e FL na estação de primavera/verão, do ponto IR na 

estação de inverno e expostas por 12 meses. Destaca-se ainda amostras com valor 

médio maiores de DDTs para o grupo de jundiás, principalmente no ponto FL, na 

estação e inverno (46,5 ng g-1), seguido por BA, na mesma estação (26,2 ng g-1) e 

por fim, IR (24,5 ng g-1). O somatório da concentração dos 16 HPAs EPA, foi 

observado que os jundiás do grupo CO da estação de inverno apresentaram 

concentração maior, próximo a 1000 ng. g-1, assim como os jundiás do grupo FL, 

também na estação de inverno, com uma concentração próximo a 400 ng g-1 e o 

mesmo padrão para análise do somatório da concentração dos HPAs totais, foi 

observado para as mesmas espécies, ou seja, jundiás do grupo CO na estação de 

inverno (~1200 ng g-1) e jundiás do grupo FL no mesmo período sazonal (~500 ng g 

1). Para o grupo de tilápias, a condição 3 do Elisa de Captura Indireto foi a melhor 

técnica utilizada, já para jundiás não houve uma padronização significativa, visto o 

não reconhecimento entre antígeno-anticorpo em todas as técnicas de Elisa 

testados. A melhor condição para o western blotting aplicada para o grupo de tilápias 

foi da menor concentração do anticorpo de 0,5 ug/mL do anti-VTG-R e para o grupo 

de jundiás foi de 1,0 ug/mL do anti VTG-R. De forma geral, os resultados atuais 

podem indicar impactos variados sobre os processos de regulação endócrina das 

espécies expostas nos pontos do Reservatório de Segredo. Tais achados são 

importantes para responder lacunas referentes ao processo de possíveis efeitos 

biológicos nas espécies estudadas, devido aos diversos biomarcadores utilizados, 

no entanto, mais estudos envolvendo os mecanismos de desregulação e com outros 

hormônios como estradiol são necessários para confirmar os resultados encontrados 

nesse estudo. 

 

Palavras-chaves: Desregulação endócrina, Biomarcadores moleculares, Peixes 

nativos e exóticos, Anticorpos.  
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1. Introdução 
 

A vitelogenina é uma lipofosfoglicoproteína precursora do vitelo, de elevado 

peso molecular, expressa por fêmeas ovíparas em época reprodutiva. Em peixes é 

normalmente sintetizada em fêmeas, onde a partir de estrogênios endógenos, como 

E2, regulam a expressão de genes que controlam a síntese de proteínas como a 

VTG. Assim, o E2 é secretado na corrente sanguínea e através da sua ligação ao 

receptor de estrogênio, a via ativa a produção de VTG (BURKI et al., 2006). Sob 

circunstâncias normais, os níveis de E2 nos indivíduos machos é insuficiente para 

iniciar a produção de VTG; no entanto, a produção da proteína pode ser induzida 

pela exposição a compostos estrogênicos ambientais que fazem o papel do E2 no 

organismo (Figura 1) (SPECKER, 1994; BJORKBLOM et al., 2008; DESFORGES et 

al., 2010; YAMAMOTO et al; 2016; SANTOS et al., 2017). Por outro lado, de forma 

menos frequente, a expressão da vitelogenina também pode ser prejudicada nas 

fêmeas pela ação de compostos antiestrogênicos, gerando efeitos danosos até 

mesmo em populações de peixes (NICOLAS, 1999; YAMAMOTO et al; 2016).   
FIGURA 1. Mecanismo de ação dos desreguladores endócrinos 

 
FONTE: https://portaldisfuncaosexual.com/desreguladores-endocrinos-e-impacto-na-saude sexual/ 
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Um composto com propriedades de desregulação endócrina foi definido pela 

Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) como um agente exógeno que 

interfere com a síntese, secreção, transporte, metabolismo, ação vinculante ou 

eliminação de hormônios naturais sanguíneos que estão presentes no corpo, e, são 

responsáveis pela homeostase, reprodução e processo de desenvolvimento 

(KAVLOCK et al., 1996; EVANTHIA et al., 2009; KIYAMA et al., 2015). Do ponto de 

vista fisiológico, uma substância desreguladora endócrina é um composto, natural ou 

sintético, que, através de exposições ambientais ou inapropriadas ao 

desenvolvimento, altera os sistemas hormonal e homeostático que permitem que o 

organismo se comunique e responda ao seu ambiente (EVANTHIA et al., 2009). No 

entanto, a definição mais completa diz respeito ao conceito, no qual, um composto 

desregulador endócrino é capaz de alterar a função do sistema endócrino causando 

um efeito adverso no organismo, como “uma mudança na morfologia, fisiologia, 

crescimento, desenvolvimento, reprodução ou vida útil de um organismo, sistema, 

ou (sub) população que prejudica a capacidade funcional, ou seja, altera a 

capacidade de compensar um estresse adicional, ou aumenta a susceptibilidade a 

outras influências” (WHO; IPCS, 2004). 

A presença de desreguladores endócrinos estrogênicos (DES) no ambiente 

representa uma subclasse de compostos que podem ser divididos em dois grupos: 

hormonais naturais estrogênicos ou produtos químicos sintéticos que têm a 

capacidade de imitar ou induzir respostas estrogênicas em organismos expostos, 

mas também indiretamente podem modular sua ação. Além disso, os DES também 

podem apresentar atividade anti-estrogênica, androgênica e anti-androgênica, 

podendo afetar os níveis de tireoide e outros hormônios (CAMPBELL et al., 2006; 

DESFORGES et al., 2010; FOLLE, 2017). Estes compostos são geralmente 

introduzidos no ambiente por um sistema de tratamento de esgoto ineficiente, 

principalmente quando localizados próximo às regiões metropolitanas que 

introduzem uma maior carga, no entanto, podem também advir de escoamento 

agrícola ou de efluentes industriais (ATKINSON, 2008). 

Esteroides naturais como os estrógenos, encontrados em efluentes de 

Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) ou atividades agropecuárias 

incluem Estrona (E1), 17b-Estradiol (E2) e Estriol (E3). (FOLMAR et al., 2001; 

ATKINSON, 2008; FOLLE, 2017). Enquanto os estrogênios sintéticos, ou 

xenoestrogênios, podem derivar da agricultura, plásticos industriais e produtos 
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farmacêuticos. Produtos químicos notáveis nesta categoria incluem: etinilestradiol 

(EE2), um estrogênio sintético encontrado em metabólitos contraceptivos; 

compostos alquilfenólicos, como o nonilfenol, que se originam através da 

degradação de detergentes não iônicos; o bisfenol A (BPA), um composto que 

exerce atividade estrogênica, sendo um monômero usado principalmente na 

fabricação de plásticos e resinas; além de uma variedade de pesticidas (FOLMAR et 

al., 2001; ATKINSON, 2008; FOLLE, 2017). 

Hormônios como o 17β-estradiol, o 17α etinilestradiol ou substâncias 

análogas podem induzir a expressão da proteína vitelogenina em peixes machos 

(SCHOLZ, et al. 2004; HONG, et al., 2009; FLICK, et al., 2014; HUMBLE, et al. 2014, 

HUNANG, et al., 2015). Vários outros compostos químicos, utilizados pela indústria 

ou liberados no ambiente, que têm sido relatados como xenoestrógenos alterando a 

expressão de vtg. Dentre eles podemos citar: o nonilfenol (PALERMO, et al. 2012; 

YUAN, et al., 2013; BARBER, et al., 2015; XU, et al., 2015;), fenol (ZHENG, et al., 

2015), octilfenol (REI VASQUEZ, et al., 2009; PARK & GYE, et al., 2014) e bisfenol 

A (XU, et al., 2015) (Figura 2).  
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FIGURA 2. Estruturas químicas dos principais esteróides sexuais e fitoesteróides 

 
FONTE: (JARDIM & GHISELLI, 2007). 

 

Durante o processo de vitelogênese o hormônio folículo estimulante (FSH) 

induz as células do folículo ovariano a produzirem testosterona, a qual é convertida 

em 17-β estradiol (E2) nas células granulosas. A ligação ao receptor estrogênico nas 

células do fígado estimula a síntese da vitelogenina, a qual é transportada através 

da corrente sanguínea para atuar nos ovócitos (gônada) (Figura 3) (HARVEY e 

CAROLSFELD, 1993; TYLER e SUMPTER,1996; READING & SULLIVAN, 2008). 

Em algumas espécies, a vitelogênese pode ser estimulada por indução ambiental 

(temperatura e fotoperíodo) ou por indução hormonal (aplicação de repetidas 

pequenas doses de hormônios gonadotrópicos ou implantes de liberação contínua 

de gonadotropinas e testosterona) (HARVEY e CAROLSFELD, 1993). 



93 
 
 

 

FIGURA 3. Vitelogênese em peixes teleósteos 

 
Fonte: (ABREU, 2015). 

 

Nesse sentido, o objetivo do presente capítulo foi aplicar técnicas moleculares 

padronizadas para investigar a presença e biodisponibilidade de desreguladores 

endócrinos estrogênicos no Reservatório de Segredo, bacia do rio Iguaçu-PR. As 

avaliações foram em amostras de duas espécies de peixes Jundiá (Rhamdia 

quelen) e Tilápia (Oreochromis niloticus) expostas cronicamente em tanques redes 

acondicionadas no reservatório.  

Foram utilizadas técnicas quantitativas como o ELISA e qualitativa como o 

ELISA e Western blotting, empregando anticorpos purificados nesse estudo e 

produzido pelo nosso grupo de pesquisa (anti-Rhamdia quelen – Costa et al., 2015 

e anti-VTG-R – Folle, 2018). Esses dados foram associados com os parâmetros 

físico-químicos e com as análises químicas de poluentes orgânicos e inorgânicos 

detectados nos tecidos dos animais estudados e na água e sedimento do 

reservatório de Segredo. 

 

2. Metodologia 
2.1. Exposição de Oreochromis niloticus e Rhamdia quelen no Reservatório de 
Segredo 
Área de estudo 
 

O Reservatório de Segredo está localizado na sub bacia do Médio Rio Iguaçu 

(IAP, 2018), onde foram montados os tanques-redes em três pontos a serem 

estudados no reservatório, identificados como: Ponto Controle (CO) e Barragem 

(BA) 25º 47` 28.2``S e 52º 07`07.7``W, Iratim (IR) 26º 00` 09.6``S e 51º 57` 56.2``W 

e Floresta (FL) 25º 55` 01.0``S e 51º 42` 40.0``W (Figura 4). Esses pontos foram 
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selecionados por estarem equidistantes entre si, um posicionado na barragem do 

reservatório, a 2 Km da foz do Rio Jordão, no município de Mangueirinha, entre os 

municípios de Reserva do Iguaçu e Foz do Jordão. Outro ponto localizado no meio 

do reservatório, próximo aos municípios de Coronel Domingues Soares e Nova 

Iguaçu; enquanto o ponto mais distante está localizado em Floresta à montante do 

reservatório entre os municípios de Faxinal do Céu e Bituruna próximo ao 

reservatório de Foz do Areia. 

Segundo dados levantados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Social IPARDES (2020), as principais atividades econômicas da região e que 

impactam os respectivos pontos são lavouras temporárias de soja, milho, trigo, 

cevada, feijão e aveia; seguida da pecuária e da criação de outros animais como: 

suínos, galináceos e equinos; da horticultura e da floricultura; da produção florestal 

de florestas plantadas; da lavoura permanente, compreendida pelas lavouras 

de banana, laranja, pêssego, tangerina e uva; e também da pesca e aquicultura. 
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FIGURA 4. Pontos de coleta na Usina Hidrelétrica Governador Ney Aminthas de Barros Braga, 
Reservatório de Segredo e suas principais atividades de acordo com uso e ocupação do solo  

 
FONTE: O Autor (2021). 
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2.2. Exposição das espécies modelos de estudo 
 

Os tanques do grupo controle (2000 L) e os tanques redes (8 m3, malha com 

1,9 mm) utilizados para o estudo do reservatório foram povoados com alevinos de R. 

quelen que em média estavam com 10 g e 63 cm e O. niloticus com 30 g e 5 cm, 

ambas as espécies provenientes da estação de Piscicultura Panamá, Paulo Lopes-

SC.  

O grupo controle para as espécies R. quelen e O. niloticus foi montado na 

estação da COPEL no reservatório de Segredo em tanques de 2000 L contendo 

água corrente proveniente do reservatório após ser filtrada em um sistema de filtros 

composto por: um INOX com 4 compartilhamentos e carvão ativado com poros de 

diversos tamanhos, e um segundo filtro com cartucho de resina.  

Em um primeiro momento, na estação outono/inverno, as espécies foram 

expostas por 6 (seis) meses (fev-ago 2019 jundiás) e (mar-set 2019 tilápias). 

Posteriormente, na estação de primavera/verão alevinos de jundiás e tilápias dos 

tanques foram novamente povoados como descrito e expostos pelo mesmo período 

de 6 meses, compreendendo o período de out/2019 à mai/2020. Um terceiro grupo 

de animais foram expostos nos mesmos pontos, exceto pelo grupo controle, por um 

período de 12 meses entre mar/2019 e mai/2020. Os animais foram alimentados 

com ração da marca Supra Juvenil® com 32% de proteína e 2,5 mm de espessura 

Aqua Fish® com 32% de proteína e 5 mm de espessura. A alimentação era 

alternada, ou seja, os indivíduos eram alimentados 4 vezes por semana, monitorada 

por funcionários da estação ictiológica da Copel ou balseiros que cuidavam dos 

tanques-redes nos demais pontos de coleta. 

Após o tempo de exposição, foi efetuada a coleta dos animais que povoaram 

os tanques-redes, nos pontos controle (CO), Barragem (BA), Iratim (IR) e Floresta 

(FL). Com exceção dos indivíduos dos pontos controle (CO) e Barragem (BA), que já 

estavam na Estação ictiológica, os grupos de Iratim (IR) e Floresta (FL) foram 

transportados em tanque de 500 litros (Tank fish) e com cilindros de oxigênio para a 

manutenção da oxigenação no interior durante o deslocamento dos pontos até a 

Estação Ictiológica da Copel para a realização da coleta do material biológico, o que 

ocorreu sem ocorrência de mortes.  

Para a realização da coleta dos tecidos de interesse, as espécies foram 

anestesiadas com MS 222 (0,2 g L-1). Na coleta de amostra de sangue, as seringas 
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e agulhas foram heparinizadas e adicionado 10 μL por mL de PMSF 0,1M (solução 

antiproteolítica). Amostras de sangue foram centrifugadas a 500 rpm por 5 min para 

obter o plasma o qual foi imediatamente mantido sob refrigeração (nitrogênio 

líquido). Na sequência, os animais foram eutanasiados por secção da medula 

espinhal e todos os tecidos foram coletados e preservados de acordo com as 

análises a serem realizadas posteriormente. O projeto foi realizado após ser 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal do Setor de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná/CEUA (Processo n° 
23075.082933/2019-57 CEUA; e pelo SISBIO Autorização n° 73093-1. 

 
2.3. Parâmetros físico-químicos de água  

Os dados de temperatura da água, pH e oxigênio dissolvido foram obtidos e 

fornecidos pela Companhia Paranaense de Energia - COPEL, para permitir uma 

caracterização geral dos parâmetros físico-químicos da água nos pontos de 

amostragem, nas estações do inverno e verão de 2019/20.  

 
2.4. Análise química de poluentes orgânicos na água e sedimento do 
Reservatório de Segredo  
 

As coletas de amostras de água ocorreram em profundidades de 

aproximadamente 50 cm da superfície, enquanto as amostras de sedimento foram 

realizadas com auxílio de dragas em todos os pontos amostrais do reservatório. 

As amostras de sedimento totalizaram aproximadamente 717 g, 300 g e 359 g 

respectivamente para os pontos Barragem, Iratim e Floresta, e foram devidamente 

armazenadas em recipientes de alumínio e mantidos refrigerados -20°C até a 

análise. Para a amostragem de água, foram utilizadas garrafas âmbar com volume 

de 1 L em triplicata para todos os pontos, previamente limpas em laboratório com 

um detergente alcalino (Extran® Merck), enxaguadas em água corrente e água 

destilada. No campo, as garrafas foram lavadas duas vezes com água do local, 

preenchidas totalmente com água e armazenadas em caixas térmicas e mantidas 

refrigeradas 4ºC até as análises.  As amostragens ocorreram através de campanhas 

semestrais, ou seja, os pontos foram monitorados de acordo com a estação e o 

período de coleta das demais amostras biológicas. 

As amostras de água e sedimento coletados em todas as estações foram 

analisadas no Laboratório de Geoquímica Orgânica e Poluição Marinha (LaGPoM) 
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do Centro de Estudos do Mar da UFPR. 

 

3. Análise química dos elementos tóxicos na água e sedimento do 
Reservatório de Segredo 
 

A presença de contaminantes inorgânicos (As, Cd, Pb, Al, Cu, Fe, Mn e Zn) 

foi investigada em amostras triplicatas de água e uma amostra de sedimento nos 

três locais estudados do reservatório de Segredo, como descrito na sessão anterior. 

A água foi amostrada a 30 cm abaixo da superfície com garrafas âmbar de vidro e 

acidificada com 0,5% de HNO3, enquanto o sedimento superficial foi coletado a 10 m 

de distância das margens do rio e armazenados em garrafas plásticas e mantidos a -

20oC. As amostras de água foram protegidas da luz e mantidas a 4°C até o 

momento da análise. As análises foram realizadas pelo Grupo de Espectrometria e 

Preparo de Amostras (GEPam). A metodologia foi baseada no protocolo da US EPA 

3050B (EPA, 1996). 

 
Análise química da água 
Para análise de elementos tóxicos na água, após o procedimento de 

acidificação descrito anteriormente e armazenamento em 4°C, sua leitura foi 

realizada em Equipamento Espectrômetro de Absorção Atômica com Forno de 

Grafite (GFAAS) onde foram quantificados os analitos: As, Cd e Pb e por Plasma por 

Acoplamento Indutivo (ICP), onde foram quantificados Al, Cu, Fe, Mn e Zn. A 

metodologia foi baseada no protocolo da US EPA 6010C (EPA, 2007). 

 
Análise química dos sedimentos 
A metodologia consistiu na secagem das amostras até peso constante, 

maceradas finamente e pesadas em balança analítica. Para o procedimento de 

digestão ácida, aproximadamente 1 grama de amostra seca foi colocada nos tubos 

de digestão, adicionados 10 mL de ácido nítrico diluído em água (1:1), aquecidos por 

10 minutos em bloco digestor, em sistema de refluxo, a 95° C. Após esse processo, 

foram adicionados 5 mL de ácido nítrico concentrado, sendo levado posteriormente 

a aquecimento por aproximadamente 30 min. Esse processo de adição de ácido 

nítrico foi repetido até cessar a emissão de vapores escuros, sendo posteriormente 

mantido o aquecimento a 95° C por mais duas horas.  
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Em todas as amostras foram adicionados 3 vezes esse volume de ácido 

nítrico. Posteriormente, as amostras foram resfriadas, adicionado 2 mL de água 

ultrapura e 3 mL de peróxido de hidrogênio 30%, sendo adicionado mais 1 mL de 

peróxido de hidrogênio sempre que a efervescência era cessada, até o volume 

máximo de 10 mL de peróxido. Após esses procedimentos, as amostras foram 

aquecidas novamente a 95° C até que as mesmas ficassem translúcidas e redução 

do corpo de fundo. Após o resfriamento, as amostras foram centrifugadas e 

avolumadas para volume final de 100 mL.  

  

Análise instrumental 
Todas as medições de Pb, As, Cd, Al, Cu, Fe, Mn e Zn nos extratos de CBD 

foram realizadas usando o equipamento GFAAS (modelo AA 6800, Shimadzu, 

Japão) equipado com uma lâmpada de correção de fundo de deutério e tubos de 

grafite pirolítico que foram aquecidos longitudinalmente. Argônio de grau analítico 

(99,999%) foi empregado como gás de purga e proteção.  

Após a digestão ácida (método US EPA 3050B para amostras de 

sedimentos), um espectrômetro de absorção atômica de chama foi usado para 

detectar os metais nas amostras (FAAS, Varian, AA 240FS) e no equipamento do 

Espectrômetro de Absorção Atômica com Forno de Grafite (GFAAS) onde foram 

quantificados os analitos: As, Cd e, Al, Cu, Fe, Mn e Zn Pb. Os métodos foram 

validados através de análises das amostras certificadas adquiridas pelo projeto e 

validadas pelo Nationa Research Council Canadá. 

 

3.1. Análise química dos compostos orgânicos na água e sedimento: Método 
Analítico para determinação de Poluentes Orgânico Persistentes (POPs) 

O método de extração de POPs em água foi executado conforme metodologia 

descrita por Zhang et al. (2003) e em sedimento de acordo com protocolos da UNEP 

(1992), enquanto a análise química foi realizada conforme descrito por Souza et al. 

(2018).  

Análises Químicas 

Água: Para a obtenção dos extratos orgânicos referentes aos hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPAs) e compostos organoclorados nas amostras de água, 
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foi empregado o método EPA3510C e Zhang et al. (2003). Os extratos foram 

concentrados a 4 mL em evaporador rotatório, separados em duas alíquotas de 2 

mL. Uma alíquota foi submetida à purificação por cromatografia de adsorção em 

coluna de alumina, com eluição de 15 mL de uma mistura 30% diclorometano em n 

hexano para a obtenção da fração contendo os compostos organoclorados. A 

segunda alíquota do extrato foi purificada por cromatografia de adsorção em coluna 

de sílica e alumina, com eluição de 15 mL de uma mistura 30% diclorometano em n 

hexano para a obtenção da fração contendo os HPAs. Ambos extratos resultantes 

foram concentrados.  

Sedimentos: Os sedimentos foram processados conforme método analítico 

descrito em UNEP (1992) e Bícego et al. (2006). Aproximadamente 100 g de 

sedimento foram secos em um liofilizador, desagregados utilizando almofariz e 

pistilo de porcelana, homogeneizados e armazenados em frascos de vidro. Durante 

as análises, aproximadamente 20 g de sedimento seco recebeu 100 μL de uma 

mistura de padrões subrogados para a determinação de compostos organoclorados 

(PCB 103 (C103N) e PCB 198 (C198N), AccuStandard, USA) e HPAs (naftaleno d8, 

fenantreno d10 e criseno d12 (Z014J), AccuStandard, USA). Posteriormente, foi 

extraído em aparato Soxhlet durante 8 h com 80 mL de n hexano e diclorometano 

(1:1) (J. Baker, México). Os extratos foram concentrados a 4 mL em evaporador 

rotatório, separados em duas alíquotas de 2 mL. Uma alíquota foi submetida à 

purificação por cromatografia de adsorção em coluna de alumina, com eluição de 15 

mL de uma mistura 30% diclorometano em n hexano para a obtenção da fração 

contendo os compostos organoclorados. A segunda alíquota do extrato foi purificada 

por cromatografia de adsorção em coluna de sílica e alumina, com eluição de 15 mL 

de uma mistura 30% diclorometano em n hexano para a obtenção da fração 

contendo os HPAs. Ambos extratos resultantes foram concentrados a 500 μL. 

Análise Instrumental 

Os PCBs e pesticidas organoclorados foram identificados e quantificados em 

um cromatógrafo a gás (Agilent GC System 7890A Series) acoplado a um 

espectrômetro de massa (GC MS Agilent Mass Selective Detector Network) e injetor 

automático, conforme Souza et al. (2018). As amostras de água e sedimento 

superficial foram analisadas para Alfa HCH (BHC), Beta HCH (BHC), Gama HCH 
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(BHC), Delta HCH (BHC), DDT (somatório dos isômeros p,p e o,p), DDE (somatório 

dos isômeros p,p e o,p), DDD (somatório dos isômeros p,p e o,p), dieldrin, endrin, 

Alfa clordano, Gama clordano e o somatório de 7 congêneres de PCBs (PCB 28, 52, 

101, 118, 138, 153 e 180) em sua fração total, conforme na Tabela III do Anexo da 

Resolução CONAMA 454/12. A identificação dos pesticidas clorados e PCBs foi 

baseada nos tempos de retenção de padrões autênticos. As amostras de água e 

sedimento foram analisadas para benzo(a) antraceno, benzo(a)pireno, criseno, 

dibenzo (a,h) antraceno, acenaftileno, acenafteno, antraceno, fenantreno, 

fluoranteno, fluoreno, 2 metilnaftaleno, naftaleno e pireno em sua fração total 

conforme na Tabela III do Anexo da Resolução CONAMA 454/12. 

3.2. Análise química de poluentes orgânicos nos tecidos  
 
 
 Método Analítico para determinação de POPs 

 Foram utilizados entre 1 a 1,5 g do pool de cada ponto, para quantificação 

dos POPs nos músculos, baseado na metodologia de Magalhães et al. (2017). 

O método instrumental de determinação dos POCs e PCBs está descrito em 

Souza et al. (2018). Foram injetados 3 μL de cada amostra em um cromatógrafo a 

gás (Agilent GC 7890) acoplado a um espectrômetro de massa (GC-MS) (Agilent 

5975C inert MSD with Triple-Axis Detector), no modo SIM (System Ion Monitoring), 

equipado com coluna capilar Agilent 19091J-433, com 30 m de comprimento, 0,25 

μm de espessura do filme, 250 μm de diâmetro interno e fase estacionária de 5% 

fenil-metil-siloxana. A rampa de aquecimento seguiu o seguinte padrão: início em 75 

ºC, permanecendo por 3 min; aquecimento a uma taxa de 15 ºC min-1 até 150 ºC; 

aquecimento até 260 ºC a uma taxa de 2 ºC min-1; aquecimento até 300 ºC a uma 

taxa de 20 ºC min-1, permanecendo nesta temperatura por 10 min; totalizando 75 

min. 

 

Quantificação e controle analítico 

A quantificação no GC-MS foi realizada a partir da integração dos picos dos 

compostos de interesse através do programa HP Enhanced Chemstation (G1701 

CA). O fator de resposta foi determinado para cada composto em relação aos 

padrões sub-rogados e os tempos de retenção dos padrões externos, gerando uma 

curva de calibração para cada composto analisado. Para a quantificação das 
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amostras, considerou-se a área de cada composto multiplicada pelo fator de 

resposta do mesmo, presente na curva de calibração, em relação à razão 

massa/área do padrão sub-rogado adicionado em cada amostra no início de cada 

extração. Os tempos de retenção coincidentes com o verificado nas amostras foram 

considerados como sendo dos mesmos compostos. Para a quantificação no GC-MS, 

considerou-se a área do fragmento principal de cada composto.  

Toda a avaliação do método foi realizada de acordo com as normas de 

controle de qualidade estabelecidas no LaGPoM para determinação de compostos 

orgânicos, a citar: (i) avaliação dos brancos de extração, analisados a partir da 

extração de 20 g de sulfato de sódio, a cada grupo de 11 amostras de sedimentos; 

(ii) o cálculo da recuperação dos padrões sub-rogados PCB 103 e PCB 198 feita a 

partir da relação das suas quantidades obtidas com a quantidade adicionada de 

TCMX; (iii) o cálculo dos limites de detecção, obtidos através da quantificação de 

uma pequena quantidade de analitos adicionados a uma matriz que não contêm os 

compostos em estudo; (iv) a construção da curva de calibração, que deve ser linear 

e apresentar coeficiente de correlação de Pearson maior ou igual a 0,995 (r ≥ 0,995) 

para cada analito; (v) a análise da solução controle para pesticidas para verificar a 

degradação desses compostos dentro do cromatógrafo; (vi) a análise do material de 

referência certificado fornecido pela Agência Internacional de Energia Atômica (em 

inglês, International Atomic Energy Agency - IAEA), e; (vii) a avaliação de amostras 

em duplicata, preparadas executando-se todos os procedimentos de extração e 

purificação em uma replicata de uma amostra escolhida randomicamente. 

 
 
4. Análises moleculares 
4.1. ELISA Sanduíche 
  
  O ELISA sanduíche padronizado para os grupos controle, conforme já 

apresentados e discutidos no primeiro capítulo desse estudo, foi utilizado para 

aplicação das amostras de tratamento de Tilápias e Jundiás, conforme descrito no 

tópico 4A e B (Padronização das técnicas ELISA com grupos controles) do Capítulo 

1.  

  Devido ao pequeno número de indivíduos com expressão de vitelogenina 

(VTG), subdividiu-se os níveis de expressão em quatro categorias: ausência (0.0 ng 
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mL-1), baixa (< 1.000 ng mL-1), moderada (1.000 a 4.000 ng mL-1) e alta (> 4.000 ng 

mL-1).  

Com relação aos jundiás, apesar de inúmeras tentativas e testes com os 

grupos tratados, tanto para o ELISA de Captura, quanto para o Sanduíche, não foi 

possível realizar a sua padronização. As justificativas estão expostas na sessão de 

resultados. 

 
4.2. Análise de Proteínas em Gel de Poliacrilamida 
 

O SDS-PAGE foi realizado para obtenção do perfil eletroforético do conteúdo 

proteico e as amostras de plasma de tilápias e jundiás dos pontos Controle, 

Barragem, Iratim e Floresta. Após padronizações e testes com reagentes e 

soluções que mais se adequassem às análises, foram preparadas as seguintes 

soluções estoques para preparação do gel de separação, de empilhamento, da 

amostra e aplicação das amostras: Acrilamida/Bisacrilamida (33/0,9%) para SDS-

PAGE, Tris HCl 1,5 M pH 8,8, Tris HCl 1 M pH 6,8, SDS 10% (dodecil-sμlfato de 

sódio), APS 10% (persulfato de amônia – estocadas em alíquotas de 0,5 mL a -20º 

C), Tampão de corrida para SDS/solução estoque 5 X e Tampão de amostra (Tris-

HCl 40 mM pH 6,8, SDS 1%, β-mercaptoetanol 2,5%, Glicerol 6% e Azul de 

bromofenol 0,005%. Preparado a concentração de 4X, devendo ser diluído por 4 

para assumir estas concentrações. O β-mercaptoetanol foi adicionado apenas na 

alíquota a ser utilizada, imediatamente antes do uso. 

A corrida foi realizada em campo elétrico vertical utilizando sistemas Mini-

PROTEAN® Tetra Eletroforese Vertical (Bio-Rad) em géis de poliacrilamida 1 mm 

(9%). 

 
4.3. Westtern Blotting semi-seco 
 
  Para a transferência semi-seca, os papéis de filtro foram umedecidos e 

equilibrados em tampão de transferência gelado, a transferência foi realizada 

usando Trans-Blot® SD Semi-Dry Transfer Cell (Bio-Rad) por 25 V e 60 minutos. Em 

seguida, membrana de nitrocelulose 0,45 μm (membranas Amersham™ Protran® 

Western blotting - Merck) foram coradas com Ponceau 0,1% por 5 min para 

avaliação de transferência e descoradas com NaOH 0,1 M por 30 s sob agitação 

constante e lavadas com 15 mL de tampão de lavagem (Solução salina tamponada 
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com fosfato com Tween™ 20 - PBS-T mais Tween-20 a 0,05%, pH 7,4) durante 5 

min. 

 Locais inespecíficos foram bloqueados com 15 mL de tampão de bloqueio 

(PBS, 1% BSA) por 60 minutos, as membranas foram lavadas e incubadas com 1,0 

μg mL-1 de anticorpo primário IgG contra VTG recombinante (Anti-VtgR) na solução 

de bloqueio para 16 h, 4ºC durante a noite. Após a incubação primária, as 

membranas foram lavadas por 5 minutos, incubadas com 1:10.000 de anticorpo 

secundário IgG conjugado a Fosfatase Alcalina diluída em solução de bloqueio por 

60 minutos e lavadas por 5 minutos. Na etapa de desenvolvimento, um comprimido 

de substrato de Fosfatase Alcalina NBT/BCIP (SigmaFast™ BCIP® / NBT) e a 

imagem da membrana foram digitalizadas para análise. Os anticorpos utilizados 

neste trabalho foram gerados em coelhos imunizados com um fragmento 

recombinante de vitelogenina (VTG1) de Oreochromis aureus obtido de corpos de 

inclusão de Escherichia coli. Tanto os anticorpos quanto a proteína recombinante 

foram obtidos no Laboratório de Toxicologia Celular da UFPR por Folle (2018). 

 
4.4. Análises estatísticas 
 

Para análise da expressão de vitelogenina do ELISA sanduíche com o grupo 

de tilápias, o pressuposto da normalidade foi verificado por meio do teste de 

Shapiro-Wilk. Em seguida, foi realizado o teste de Kruskal-Wallis seguido do teste de 

Dunn quando os dados não apresentavam distribuição normal. 

Para a análise de frequência percentual de indivíduos com expressão de VTG 

para as tilápias, foi utilizado o protocolo “two-way MANOVA”, com os fatores “pontos 

amostrais” e “gênero sexual”, seguido pelo teste post hoc de Fisher para as 

comparações de médias. Esta análise foi realizada somente com as tilápias, para 

sexos separados, e distribuiu-se os indivíduos nas categorias para posterior análise 

das suas frequências percentuais. 

Não foi possível utilizar análises multivariadas nos dados ambientais e 

estabelecer correlações matemáticas com as variáveis biológicas, devido à falta de 

réplicas, pois havia apenas uma leitura em cada estação. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software 

GraphPadPrism® e o software R STATISTICA versão 3.6.1®. 
 
 



105 
 
 

 

 
5. Resultados 
 
5.1. Parâmetros físico-químicos da água 
 
  De forma geral, os dados de temperatura, pH e oxigênio dissolvido na água 

revelaram uma variação sazonal na área de estudo, com os maiores valores destes 

parâmetros registrados na primavera/verão, exceto no ponto Floresta para o pH. 

Este ponto, além de apresentar os valores mais baixos de pH, também registrou os 

menores valores de oxigênio dissolvido, sendo inclusive no inverno abaixo do limite 

previsto para rios classe 2 (O2d > 5,0 mg L-1). Os demais pontos apresentaram 

valores similares dos parâmetros aferidos (Tabela 1). 

  A temperatura mais alta registrada foi 21,6°C (média de 20,4°C) no ponto IR 

(primavera/verão 2020), e a mais baixa foi 17°C (média de 18,5°C) no ponto FL 

(outono/inverno 2019) e esse foi o ponto que apresentou o menor valor de pH (6,27 

– primavera/verão e 6,64 – outono/inverno). A variação no OD foi observada com o 

valor mais alto para o ponto IR (9,72 – primavera/verão) e o mais baixo para o ponto 

FL (4,82 – outono/inverno). 

 
TABELA 1. Parâmetros físico-químicos de temperatura, pH e oxigênio dissolvido em três pontos do 
Reservatório de Segredo  

 
Reservatório 

 
Estação 

 
Temperatura 

(°C) 

 
pH 

Oxigênio 
dissolvido 
(mg. L-1) 

Conama   6-9 >6 

BA Primavera/verão 
Outono/Inverno 

21,4 
19,1 

8,68 
7,17 

9,46 
8,19 

IR Primavera/verão 
Outono/Inverno 

21,6 
19,4 

7,71 
6,93 

9,72 
7,94 

FL Primavera/verão 
Outono/Inverno 

18,2 
17 

6,27 
6,64 

6,68 
4,82 

BA = Barragem, IR = Iratim, FL = Floresta. Os valores destacados indicam resultados próximos ou 
acima do limite estabelecido pela Legislação Conama 357/05.  
 
5.2. Análise química dos elementos inorgânicos na água e sedimento 
 
  Água: O Arsênio dissolvido na água, no ponto BA (inverno) e no ponto IR 

(inverno); alumínio dissolvido na água, no ponto BA (primavera) e IR (primavera); 

ferro, cobre dissolvido na água e zinco total, no ponto IR (primavera) estavam acima 

dos níveis permitidos pela legislação brasileira Resolução Conama 357/05 nas 

águas do reservatório de Segredo. 
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  Além disso, em todos os pontos foram detectados As, Pb, Mn total na água 

em ambas as estações, mas em concentrações abaixo do limite estabelecido pela 

legislação, com exceção dos locais acima mencionados. O Cd foi detectado em 

todos os pontos no período do inverno, em concentrações baixas. Na 

primavera/verão, as concentrações ficaram abaixo do limite de quantificação (LOQ), 

assim como cobre dissolvido na água em praticamente todos os pontos, exceto para 

IR (primavera) (Tabela 2).  

  Sedimentos: Cd, As, Pb e Zn foram detectados em todos os pontos nas duas 

estações, sendo que Cd e Pb apresentaram valores abaixo do limite estabelecido 

pela Legislação 454/2012 para material dragado. Já As e Cu estiveram acima do 

limite em praticamente todos os pontos nas duas estações, exceto no ponto IR 

(inverno) para As, conforme observa-se na tabela 2. Al, Fe e Mn também esteve 

presente em todos os pontos e estações, no entanto, não há valores de limites 

máximos estabelecidos pela Legislação 454/2012. 

 
TABELA 2. Análise química dos elementos inorgânicos da água e sedimento nos pontos do 
Reservatório de Segredo 

 
Reservatório 

 
Estação e Limites de 

detecção na água 
(μg. L-1) e no 

sedimento (μg. g-1) 

 
Água (μg. L-1) 

 
Sedimento 

(μg. g-1) 

Res. Conama  Água = 1  
Sedimento = 3,5 

Cd Cd 

CO Primavera 
Inverno 

<LOQ 
O,94 

---- 
---- 

BA Primavera 
Inverno 

<LOQ 
0,02 

0,11 
0,14 

IR Primavera 
Inverno 

<LOQ 
0,59 

0,13 
0,1 

FL Primavera 
Inverno 

<LOQ 
0,6 

0,17 
0,18 

Res. Conama Água = 10 
Sedimento = 91,3 

Pb Pb 

CO Primavera 
Inverno 

0,31 
1,15 

---- 
---- 

BA Primavera 
Inverno 

0,49 
8,89 

20,49 
29,03 

IR Primavera 
Inverno 

1,01 
4,91 

32,27 
14,55 

FL Primavera 
Inverno 

1,32 
1,72 

23,24 
26,7 

Res. Conama Água = 10 As As 
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Sedimento = 17 
CO Primavera 

Inverno 
2,42 
2,46 

---- 
---- 

BA Primavera 
Inverno 

1,17 
65,61 

18,26 
18,25 

IR Primavera 
Inverno 

1,45 
10,26 

17,04 
8,12 

FL Primavera 
Inverno 

3,87 
<LOQ 

18,28 
20,64 

Res. Conama  Água = 100 
Sedimento = ---  

Al Al 

CO Primavera 
Inverno 

74,4 
55,8 

---- 
---- 

BA Primavera 
Inverno 

195 
56,7 

32579 
35648 

IR Primavera 
Inverno 

436 
91,5 

34108 
31039 

FL Primavera 
Inverno 

78,6 
30,5 

47063 
38448 

Res. Conama  Água = 9,0 
Sedimento = 197 

Cu Cu 

CO Primavera 
Inverno 

<LOQ 
<LOQ 

---- 
---- 

BA Primavera 
Inverno 

<LOQ 
<LOQ 

365,8 
364,9 

IR Primavera 
Inverno 

30,9 
<LOQ 

263,9 
274,4 

FL Primavera 
Inverno 

<LOQ 
<LOQ 

278,4 
279,3 

Res. Conama  Água = 300 
Sedimento = ---- 

Fe Fe 

CO Primavera 
Inverno 

115 
134 

---- 
---- 

BA Primavera 
Inverno 

83,1 
132 

82997 
71347 

IR Primavera 
Inverno 

302 
173 

54073 
55880 

FL Primavera 
Inverno 

55,8 
153 

79381 
61607 

Res. Conama  Água = 100 
Sedimento = ---- 

Mn Mn 

CO Primavera 
Inverno 

21,6 
9,24 

---- 
---- 

BA Primavera 
Inverno 

11,7 
11,7 

1209 
1094 

IR Primavera 
Inverno 

33,2 
14,3 

1039 
1195 

FL Primavera 
Inverno 

55,8 
153 

1025 
1084 
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Res. Conama  Água = 180 
Sedimento = 315 

Zn Zn 

CO Primavera 
Inverno 

161 
24,1 

---- 
---- 

BA Primavera 
Inverno 

33,6 
22,9 

105 
99,1 

IR Primavera 
Inverno 

271 
87,5 

115,4 
102,1 

FL Primavera 
Inverno 

36,9 
45,2 

158,5 
139,9 

CO = Controle, BA = Barragem, IR = Iratim, FL = Floresta.  ---- indica que não há valores 
para o ponto em questão. < LOQ indica que o valor é menor que o limite de detecção do 
aparelho. Os valores destacados indicam resultados próximos ou acima do limite 
estabelecido pela Legislação Conama 357/05 e 454/2012 respectivamente. 

   

5.3. Análise química dos compostos orgânicos na água e sedimento 
 

A quantificação dos compostos orgânicos persistentes (POPs) como DDTs, 

PCBs, PBDEs e HPAs na água e no sedimento do reservatório de Segredo, com as 

amostras coletadas na 1° fase, set/2019 (estação primavera/verão), e 

posteriormente na 2° fase, em mai/2020 (estação outono/inverno), mostraram baixas 

concentrações em todas as amostras analisadas (água e sedimento). Foram 

encontrados os seguintes resultados de Pesticidas na água: HCB e g-clordano 

maiores em Iratim (IR) enquanto nas outras amostras as concentrações foram 

similares (0,1 e 0,2 ng. L-1, respectivamente), inclusive na amostra do grupo Controle 

(CO). Os compostos organoclorados do tipo DDTs ocorreram na seguinte ordem de 

concentração: FL>IR>BA>CO. Os pesticidas nos sedimentos foram os únicos 

compostos acima do limite de detecção máxima - LDM, para águas de cultivo classe 

2, segundo Resolução do Conama 357/05, com os DDTs apresentando 

concentrações similares de 0,2 ng L-1 em todas as amostras (Tabela 3). 
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TABELA 3. Análise química dos compostos orgânicos da água e sedimento nos pontos do 
Reservatório de Segredo 

 
Reservatório 

 
Estação 

 
Água (μg. L-1) 

 
Sedimento 

(ng. g-1) 
  PCBs totais PCBs totais 

CO Primavera 
Inverno 

0,34 
0,58 

---- 
---- 

BA Primavera 
Inverno 

0,41 
0,6 

0,1 
0,08 

IR Primavera 
Inverno 

0,5 
1,21 

0,21 
0,09 

FL Primavera 
Inverno 

0,32 
0,92 

0,07 
0,04 

  DDTs totais DDTs totais 
CO Primavera 

Inverno 
0,03 
0,07 

---- 
---- 

BA Primavera 
Inverno 

0,08 
0,2 

1,22 
0,21 

IR Primavera 
Inverno 

032 
0,37 

0,44 
0,2 

FL Primavera 
Inverno 

0,07 
0,62 

0,33 
0,22 

  HPAs totais HPAs totais 
CO Primavera 

Inverno 
0,005 
0,01 

---- 
---- 

BA Primavera 
Inverno 

0,005 
0,005 

20,9 
34,9 

IR Primavera 
Inverno 

0,005 
0,08 

10,5 
20,7 

FL Primavera 
Inverno 

0,005 
0,07 

20,9 
16 

Fonte: O Autor (2021) 
BA = Barragem, IR = Iratim, FL = Floresta. ---- indica que o valor não foi mensurado. 

 

A ordem de detecção de PCBs na água foi IR>FL>BA CO (concentrações de 

BA e CO = 0,6 ng.  L-1) enquanto no sedimento foi: IR>BA>FL. No geral, a amostra 

do grupo Iratim (IR) apresentou as maiores concentrações de POPs, com exceção 

dos DDTs na água, que foi maior no ponto Floresta (FL).  

 

5.4. Análise química de poluentes orgânicos nos tecidos  
 

Foram analisados pops (PBDEs, PCBs, DDTs e HPAs) nos músculos de 

jundiás expostos por 6 meses, tilápias expostas por 6 e 12 meses, lambaris e 

cascudos residentes no reservatório (presentes em todos os pontos coletados). A 
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análise do órgão foi realizada com os pools totalizando 1 a 1,5 g de cada ponto e 

estação. Para a análise de PBDEs, notou-se que para o ponto Barragem, o grupo de 

lambaris apresentou níveis acima do valor correspondente a concentrações do ponto 

de vista analítico e ambiental (Figura 5).   
FIGURA 5. Somatório da concentração dos 7 PBDEs (28, 47, 99, 100, 153, 154 e 183), em ng g-1 de 
tecido, estabelecidos para fins de monitoramento de qualidade ambiental em amostras de tecidos 
(músculo) de três espécies diferentes (Tilápia – T, Jundia – J e Lambari - L), de peixes nos diferentes 
locais analisados (Barragem – B, Floresta – F, Iratim – I e ponto controle – C), coletadas nos anos de 
2019 e 2020 

 
Fonte: O Autor (2021). * LDM = Limite de detecção do método (0.25 ng g-1). O limite de 3 x LDM 
indica que níveis abaixo deste valor correspondem a concentrações baixas do ponto de vista analítico 
e ambiental. 
 

 Para a análise do somatório da concentração dos 7 PCBs, notou-se que para 

todos os pontos, o grupo de lambaris apresentou níveis acima do valor 

correspondente a concentrações do ponto de vista analítico e ambiental (Figura 6). 
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Figura 6. Somatório da concentração dos 7 PCBs (28, 52, 101, 118, 138, 153 e 180), em ng g-1 de 
tecido, estabelecidos para fins de monitoramento de qualidade ambiental em amostras de tecidos 
(músculo) de três espécies diferentes (Tilápia – T, Jundiá – J e Lambari - L), distribuídas ao longo 
dos diferentes locais (Barragem, Controle, Floresta e Iratim), coletadas nos anos de 2019 e 2020 

 
Fonte: O Autor (2021). *LDM = Limite de detecção do método (0.25 ng g-1). O limite de 3 x LDM 
indica que níveis abaixo deste valor correspondem a concentrações baixas do ponto de vista 
analítico e ambiental.  

 

Para a análise do somatório da concentração dos PCBs totais, notou-se que 

para todos os pontos, praticamente todas as amostras de tecidos, apresentavam 

algum nível de concentração, no entanto, os grupos que se destacaram com 

amostras acima do nível do ponto de vista analítico e ambiental foram os lambaris 

em todos os pontos, tilápias do ponto CO e FL na estação de primavera/verão, do 

ponto IR na estação de inverno e expostas por 12 meses (Figura 7). 
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FIGURA 7. Somatório da concentração dos 47 PCBs determinados (em ng g-1 de tecido) 
analisados para fins de monitoramento de qualidade ambiental em amostras de tecidos (músculo) 
de quatro espécies diferentes (Tilápia – T, Jundiá – J, Lambari – L e Cascudo - C), distribuídas ao 
longo dos diferentes locais (Barragem, Controle, Floresta e Iratim), coletadas nos anos de 2019 e 
2020 

 
Fonte: O Autor (2021). * LDM = Limite de detecção do método (0.25 ng g-1). O limite de 3 x LDM 
indica que níveis abaixo deste valor correspondem a concentrações baixas do ponto de vista 
analítico e ambiental.  

 
 

Para a análise do somatório da concentração dos DDTs, notou-se que para 

todos os pontos, praticamente todas as amostras de tecidos, apresentavam algum 

nível de concentração, no entanto, os grupos que se destacaram com amostras com 

valor médio maiores foram o grupo de jundiás, principalmente no ponto FL, na 

estação e inverno (46,5 ng g-1), seguido por BA, na mesma estação (26,2 ng g-1) e 

por fim, IR (24,5 ng g-1) (Figura 8).  
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FIGURA 8. Somatório da concentração dos DDTs* (DDD + DDE; DDT < LDM), em ng g-1 de 
tecido, estabelecidos para fins de monitoramento de qualidade ambiental em amostras de tecidos 
(músculo) de quatro espécies diferentes (Tilápia – T, Jundiá – J, Lambari – L e Cascudo - C), 
distribuídas ao longo dos diferentes locais (Barragem, Controle, Floresta e Iratim), coletadas 
nos anos de 2019 e 2020. LDM = Limite de detecção do método (0.25 ng g-1)  

 
Fonte: O Autor (2021). O limite de 3 x LDM indica que níveis abaixo deste valor correspondem a 
concentrações baixas do ponto de vista analítico e ambiental. 
 
 

Para a análise do somatório da concentração dos 16 HPAs EPA, foi 

observado que os jundiás do grupo CO da estação de inverno apresentaram 

concentração maior, próximo a 1000 ng. g-1, assim como os jundiás do grupo FL, 

também na estação de inverno, com uma concentração próximo a 400 ng g-1 (Figura 

9). 
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FIGURA 9. Somatório da concentração dos 16 HPAs EPA em ng g-1 de tecido, estabelecidos para 
fins de monitoramento de qualidade ambiental em amostras de tecidos (músculo) de quatro 
espécies diferentes (Tilápia – T, Jundiá – J, Lambari – L e Cascudo - C) distribuídas ao longo 
dos diferentes locais (Barragem, Controle, Floresta e Iratim), coletadas nos anos de 2019 e 2020 

 
Fonte: O Autor (2021). 

 
 
 

O mesmo padrão para análise do somatório da concentração dos 

HPAs totais, foi observado para as mesmas espécies, ou seja, jundiás do grupo CO 

na estação de inverno (~1200 ng g-1) e jundiás do grupo FL no mesmo período 

sazonal (~500 ng g-1) (Figura 10).  
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FIGURA 10. Somatório da concentração dos HPAs totais determinados (em ng g-1 de tecido) 
analisados para fins de monitoramento de qualidade ambiental em amostras de tecidos (músculo) de 
quatro espécies diferentes (Tilápia – T, Jundiá – J, Lambari – L e Cascudo - C), distribuídas ao longo 
dos diferentes locais (Barragem, Controle, Floresta e Iratim), coletadas nos anos de 2019 e 2020 

 
Fonte: O Autor (2021). 

 
 

6. Análises moleculares 
6.1.  ELISA Sanduíche em amostras de Oreochromis niloticus – tilápia  
 

  No verão não foram encontradas diferenças significativas na expressão de vtg 

entre machos e fêmeas, no entanto, é importante notar que para o grupo de machos 

houve uma expressão de VTG acentuada nos pontos Barragem e Floresta se 

comparada ao grupo controle. Para o grupo de fêmeas não houve expressão de vtg 

nesses mesmos pontos (Figura 11), o que indica níveis de desregulação endócrina 

nesses pontos. Acreditamos que estes resultados estão relacionados as 

concentrações de Cd, As e Pb, onde aparentemente esses poluentes podem estar 

interferindo com essas variações na expressão da VTG. 
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FIGURA 11. ELISA sanduíche do grupo de tilápias expostas no verão por 6 meses 

  
Fonte: O Autor (2021). Tilápia Verão Controle - TVC; Tilápia Verão Barragem – TVB; Tilápia Verão 
Iratim – TVI; Tilápia Verão Floresta – TVF. P < 0,005 e barras indicam o desvio padrão da média.  
 

 
No inverno, o ponto Iratim mostrou um aumento interessante na expressão de 

VTG, tanto para os machos, quanto para as fêmeas, com aproximadamente 1500 ng 

uL-1, apesar de não haver uma diferença significativa comparado ao grupo controle 

de fêmeas. Para os demais pontos nesse período, no ponto Barragem para os dois 

sexos e Floresta para os machos não houve expressão de vtg (Figura 12).  

 
FIGURA 12. ELISA sanduíche do grupo de tilápias expostas no inverno por 6 meses 

 
Fonte: O Autor (2021). Tilápia Inverno Controle – TIC; Tilápia Inverno Barragem – TIB; Tilápia Inverno 
Iratim - TII; Tilápia Inverno Floresta – TIF. Asteriscos indicam diferença significativa entre os grupos. 
P<0,005 e barras indicam o desvio padrão da média. 
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Já para os grupos de tilápias expostas por 12 meses, houve um aumento de 

expressão de VTG para as fêmeas no ponto Floresta. Para esse grupo não houve 

controle (Figura 13). 

 
FIGURA 13. ELISA sanduíche do grupo de tilápias expostos por 12 meses 

 
Fonte: O Autor (2021). Tilápia Barragem – TB; Tilápia Iratim - TI; Tilápia Floresta – TF. Asteriscos 
indica diferença significativa entre os grupos. P<0,005 e barras indicam o desvio padrão da média. 

 
A partir da análise da frequência de indivíduos com expressão de VTG foi 

possível evidenciar para tilápia que cerca de 60% das fêmeas dos grupos Controle e 

Iratim apresentaram níveis de VTG distintos de acordo com a sazonalidade, sendo 

as categorias 1000-4000 ng mL-1 ou superior as mais representativas no inverno e a 

categoria abaixo de 1000 ng mL-1 no verão. Os pontos Barragem e Floresta tiveram 

um menor número de fêmeas com expressão de VTG, principalmente após um ano 

de exposição (abaixo de 1000 ng mL-1). Os machos expressaram a VTG com uma 

menor frequência e ocorrendo principalmente no verão. O ponto Iratim teve a maior 

representatividade de machos (≈20%) com expressão de VTG (Figura 14), onde 

foram observados indivíduos com moderada a elevada expressão de VTG. 
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FIGURA 14. Frequência percentual de indivíduos com expressão de VTG 

 
Fonte: O Autor (2021). A). Grupo de fêmeas de Oreochromis niloticus com os pontos Controle, 
Barragem, Iratim e Floresta após 6 meses e 1 ano de exposição. B). Grupos de machos de 
Oreochromis niloticus com os pontos Controle, Barragem, Iratim e Floresta após 6 meses e 1 ano de 
exposição. 
 
 
6.2. ELISA Sanduíche em amostras de Rhamdia quelen - jundiá 
 

   Posteriormente ao término de todos os testes, com as amostras de jundiás, foi 

observado que com o ELISA sanduíche o anticorpo aparentemente não estava se 

ligando com as amostras alvo (tratamento), ou seja, demonstrando que o mesmo, 

independente de espécie (anti-VTG-R ou anti-jundiá) apresentava ligação muito 

fraca, com absorbâncias próximas a zero.  

   Com relação ao ELISA de captura, os anticorpos se ligaram, porém de forma 

inespecífica, constatado pelos valores de absorbância altos, no entanto, sem 

diferença, entre os grupos controles e amostras do tratamento. Isso pode significar 

que há ligações inespecíficas entre o anticorpo e as amostras de interesse, ou seja, 

ligações com epítopos (área da molécula que se liga aos receptores celulares e aos 

anticorpos) que não são pertencentes à proteína especificamente, portanto, não foi 

possível realizar a padronização com as técnicas de ELISA para os grupos de 

tratamentos dos jundiás. 

 

7. Análise de Proteínas em Gel de Poliacrilamida 
 

Foram realizados testes para verificar a expressão de vitelogenina - VTG em 

amostras de tilápias e jundiás oriundos dos tanques-redes através de géis de 

poliacrilamida 9%, 1 mm. Lembrando que todos os resultados encontrados 
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precisaram ser confirmados através de métodos como western blotting, portanto 

apenas com a técnica de eletroforese não foram constatados a expressão de VTG. 

A comparação das amostras do tratamento com o controle positivo pode apenas 

indicar que seja a proteína de interesse e os resultados encontrados nesse tópico 

foram baseados nessas comparações. 

Pôde-se notar que apenas em tilápias fêmeas do grupo Controle e de tilápias 

machos do grupo Barragem houve provável degradação da VTG. A expressão nas 

bandas com alturas entre 50 e 60 KDa provavelmente evidencia a presença de 

albumina onde o arraste nítido na maioria das bandas demonstra a possível 

degradação da proteína albumina (Figura 15). 
FIGURA 15. Análise do plasma das amostras de tilápias 

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards. TmC e TfC referem-se a 
Tilápia macho e fêmea controle respectivamente. TmB e TfB referem-se a Tilápia macho e fêmea 
barragem respectivamente. TmI e TfI referem-se a Tilápia macho e fêmea Iratim respectivamente. 
TmF e TfF referem-se a Tilápia macho e fêmea respectivamente. Tin refere-se a Tilápia macho 
induzido com etinilestradiol. Os asteriscos indicam o peso molecular aproximado para as cadeias no 
SDS-PAGE. 
 

  Pôde-se observar que possivelmente ocorre a expressão de VTG em 

praticamente todos os grupos de jundiás (machos e fêmeas) de indivíduos que 

estavam expostos em tanques-redes no período de verão e inverno (Figura 16). As 

bandas foram marcadas nas alturas entre 80 e 120 KDa, apresentando 

provavelmente duas isoformas de VTG.  
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FIGURA 16. Análise do plasma das amostras de jundiás 

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards. JmC e JfC referem-se ao 
Jundiá macho e fêmea controle respectivamente. JmB e JfB referem-se ao Jundiá macho e fêmea 
barragem respectivamente. JmI e JfI referem-se ao Jundiá macho e fêmea Iratim respectivamente. 
JmF e JfF referem-se ao Jundiá macho e fêmea respectivamente. Jin refere-se ao Jundiá macho 
induzido com etinilestradiol. Os asteriscos indicam o peso molecular aproximado para as cadeias no 
SDS-PAGE. 
 
8. Westtern Blotting semi-seco em amostras de Oreochromis niloticus – tilápia 

e Rhamdia quelen - jundiá 
 

Nesse ensaio, foram utilizadas amostras do grupo controle das espécies que 

ficaram expostas no Reservatório, sendo de machos e fêmeas de inverno e verão, 

além de uma amostra do macho induzido com EE2 (C+). As mesmas foram testadas 

na concentração de uso de 0,5 μg mL-1 para o anticorpo anti-VTG-R para o grupo de 

tilápias. Com relação, aos grupos de jundiás, foram testadas a concentração de uso 

de 0,5 μg mL-1 para o anticorpo anti-jundiá e 1 μg mL-1 para o anticorpo anti-VTG-R. 

A concentração mais baixa para o anti-jundiá se justifica pelo fato das amostras de 

jundiás reconhecerem mais fortemente o anticorpo gerado contra a própria espécie e 

para anti-VTG-R, enquanto a concentração mais alta foi utilizada para se observar o 

oposto. 

 Na figura 17 foi observado que apenas duas amostras de fêmeas de Controle 

na estação de inverno apresentaram bandas nas alturas de ~130 e ~250 KDa, além 

de fragmentos de aproximadamente 75 KDa encontrados para as mesmas amostras 

de fêmeas de Iratim e de machos do mesmo ponto. Além disso, foram observadas 

prováveis bandas de fosvitina e lipovitelina na altura entre 20 e 40 KDa para 

algumas amostras. 
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FIGURA 17. Westen blotting do perfil de reatividade das amostras de plasma de VTG dos grupos 
controles e Iratim de Oreochromis niloticus contra anti-VTG-R na estação de inverno do Reservatório 
de Segredo 

 
MCI - Macho Controle Inverno; FCI – Fêmea Controle Inverno; MII – Macho Iratim Inverno; C+ indica 
o plasma de tilápia macho induzido com etinilestradiol; C- indica o plasma de tilápia fêmea. MCI (1, 2, 
3, 4); FCI (5, 6, 7, 8); MII (9, 10, 11, 12); C+ (13) e C- (14). Membrana de Nitrocelulose de 0,45 μM. 
M) Marcador de peso molecular pré-corado (Precision Plus Protein™ Kaleidoscope – Bio-Rad). Os 
retângulos e setas verdes indicam o peso molecular correspondente a proteína VTG. Os retângulos e 
setas vermelhas indicam o peso molecular de provável fragmento da vtg e os retângulos azuis 
indicam o peso molecular de fosvitinas. 
 

Na figura 18 foi observado que apenas uma amostra de fêmea de Iratim na 

estação de inverno apresentou bandas nas alturas de ~150 e ~250 KDa, além de 

fragmentos de aproximadamente 75 KDa encontrados para amostras de machos e 

fêmeas de barragem na estação de inverno. Além disso, foram observadas 

prováveis bandas de fosvitina e lipovitelina na altura entre 20 e 40 KDa para 

algumas amostras. 
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FIGURA 18. Análise do perfil de reatividade das amostras de plasma de VTG dos grupos de Iratim, 
Barragem e Floresta de Oreochromis niloticus contra anti-VTG-R na estação de inverno do 
Reservatório de Segredo 

 
FII – Fêmea Iratim Inverno; MBI – Macho Barragem Inverno; FBI – Fêmea Barragem Inverno; MFI – 
Macho Floresta Inverno; C+ indica o plasma de tilápia macho induzido com etinilestradiol; C- indica o 
plasma de tilápia fêmea. FII (1, 2, 3, 4, 5); MBI (6, 7, 8, 9); FBI (10); MFI (11, 12); C+ (13) e C- (14). 
Membrana de Nitrocelulose de 0,45 μM. M) Marcador de peso molecular pré-corado (Precision Plus 
Protein™ Kaleidoscope – Bio-Rad). Os retângulos e setas verdes indicam o peso molecular 
correspondente a proteína VTG. Os retângulos e setas vermelhas indicam o peso molecular de 
provável fragmento da vtg e os retângulos azuis indicam o peso molecular de fosvitinas. 

 
Na figura 19 foi observado que apenas três amostras de fêmea do ponto 

Barragem após exposição por 1 ano, apresentavam banda na altura de 250 KDa, 

todas as amostras de todos os pontos após exposição por 1 ano apresentavam 

banda na altura de aproximadamente 150 KDa e algumas com bandas próximas à 

100 KDa.  Além disso, foram observadas prováveis bandas de fosvitina e lipovitelina 

na altura entre 20 e 40 KDa para algumas amostras. 
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FIGURA 19. Análise do perfil de reatividade das amostras de plasma de VTG dos grupos de Floresta 
exposto por 6 meses no inverno e Barragem e Iratim de Oreochromis niloticus contra anti-VTG-R no 
período de 1 ano do Reservatório de Segredo 

 
FFI – Fêmea Floresta Inverno; MB – Macho Barragem; FB – Fêmea Barragem; MI – Macho Iratim; C+ 
indica o plasma de tilápia macho induzido com etinilestradiol; C- indica o plasma de tilápia fêmea. FFI 
(1, 2); MB (3, 4, 5, 6); FB (7, 8, 9); MI (10, 11, 12); C+ (13) e C- (14). Membrana de Nitrocelulose de 
0,45 μM. M) Marcador de peso molecular pré-corado (Precision Plus Protein™ Kaleidoscope – Bio-
Rad). Os retângulos e setas verdes indicam o peso molecular correspondente a proteína VTG. Os 
retângulos e setas vermelhas indicam o peso molecular de provável fragmento da vtg e os retângulos 
azuis indicam o peso molecular de fosvitinas. 

 

Na figura 20 foi observado que apenas uma amostra de fêmea do ponto Iratim, 

uma amostra de macho do ponto Floresta e duas amostras de fêmeas do ponto 

Floresta após exposição por 1 ano, apresentavam banda na altura de 250 KDa, as 

mesmas praticamente apresentavam alturas nas bandas de 150 KDa e 100, 75 e 60 

KDa, indicando possíveis fragmentos da VTG. Além disso, foram observadas 

prováveis bandas de fosvitina e lipovitelina na altura entre 20 e 40 KDa para 

algumas amostras. 
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FIGURA 20. Análise do perfil de reatividade das amostras de plasma de VTG dos grupos de Iratim e 
Floresta de Oreochromis niloticus contra anti-VTG-R no período de 1 ano do Reservatório de Segredo 

 
MI – Macho Iratim; FI – Fêmea Iratim; MF – Macho Floresta; FF – Fêmea Floresta; C+ indica o 
plasma de tilápia macho induzido com etinilestradiol; C- indica o plasma de tilápia fêmea. MI (1); FI (2, 
3, 4, 5); MF (6, 7, 8, 9); FF (10, 11, 12); C+ (13) e C- (14). Membrana de Nitrocelulose de 0,45 μM. M) 
Marcador de peso molecular pré-corado (Precision Plus Protein™ Kaleidoscope – Bio-Rad). Os 
retângulos e setas verdes indicam o peso molecular correspondente a proteína VTG. Os retângulos e 
setas vermelhas indicam o peso molecular de provável fragmento da vtg e os retângulos azuis 
indicam o peso molecular de fosvitinas. 

 

Na figura 21 foi observado que apenas uma amostra de fêmea do ponto 

Controle, após exposição por 6 meses no verão, apresentou uma banda fortemente 

marcada na altura de 250 KDa, praticamente todas as amostras apresentavam 

alturas nas bandas de 150 KDa, exceto duas amostras de fêmeas do ponto Controle 

e duas amostras de machos e uma fêmea de Barragem apresentavam alturas nas 

bandas de 100 e 75 KDa, indicando possíveis fragmentos da VTG. Além disso, 

praticamente todas as amostras marcaram na altura de 60 KDa, podendo indicar 

albumina e foram observadas prováveis bandas de fosvitina e lipovitelina na altura 

entre 20 e 40 KDa para quase todas as amostras. 
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FIGURA 21. Análise do perfil de reatividade das amostras de plasma de VTG dos grupos de Controle 
e Barragem de Oreochromis niloticus contra anti-VTG-R no período de verão do Reservatório de 
Segredo 

 
MCV – Macho Controle Verão; FCV – Fêmea Controle Verão; MBV – Macho Barragem Verão; FBV – 
Fêmea Barragem Verão; C+ indica o plasma de tilápia macho induzido com etinilestradiol; C- indica o 
plasma de tilápia fêmea. MCV (1, 2, 3, 4); FCV (5, 6, 7); MBV (8, 9, 10, 11); FBV (12); C+ (13) e C- 
(14). Membrana de Nitrocelulose de 0,45 μM. M) Marcador de peso molecular pré-corado (Precision 
Plus Protein™ Kaleidoscope – Bio-Rad). Os retângulos e setas verdes indicam o peso molecular 
correspondente a proteína VTG. Os retângulos e setas vermelhas indicam o peso molecular de 
provável fragmento da vtg e os retângulos azuis indicam o peso molecular de fosvitinas. 

 

Na figura 22 foi observado que apenas uma amostra de fêmea do ponto 

Barragem e uma fêmea e um macho do ponto Iratim após exposição por 6 meses no 

verão, apresentaram uma banda fortemente marcada na altura de 250 KDa, a 

mesma fêmea do ponto Barragem e uma fêmea do ponto Iratim apresentavam altura 

na banda de 150 KDa. Praticamente todas as amostras apresentavam alturas nas 

bandas de ~75 KDa, indicando possíveis fragmentos da vtg e praticamente todas as 

amostras marcaram na altura de 40 KDa, podendo indicar bandas de fosvitina e 

lipovitelina na altura entre 40 KDa para quase todas as amostras. Poucas ainda 

apresentaram bandas na altura de 20 KDa. 
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FIGURA 22. Análise do perfil de reatividade das amostras de plasma de VTG dos grupos de 
Barragem e Iratim de Oreochromis niloticus contra anti-VTG-R no período de verão do Reservatório 
de Segredo 

 
FBV – Fêmea Barragem Verão; MIV – Macho Iratim Verão; FIV – Fêmea Iratim Verão; MFV – Macho 
Floresta Verão C+ indica o plasma de tilápia macho induzido com etinilestradiol; C- indica o plasma 
de tilápia fêmea. FBV (1, 2, 3); MIV (4, 5, 6, 7); FIV (8, 9, 10); MFV (11, 12); C+ (13) e C- (14). 
Membrana de Nitrocelulose de 0,45 μM. M) Marcador de peso molecular pré-corado (Precision Plus 
Protein™ Kaleidoscope – Bio-Rad). Os retângulos e setas verdes indicam o peso molecular 
correspondente a proteína VTG. Os retângulos e setas vermelhas indicam o peso molecular de 
provável fragmento da vtg e os retângulos azuis indicam o peso molecular de fosvitinas. 
 

Na figura 23 A podemos observar que todas as amostras apresentam bandas 

nas alturas de 70 KDa e algumas apresentam bandas nas alturas próximas a 150 

KDa de maneira mais fraca, principalmente fêmeas do grupo controle. Nesse ensaio 

com anti-jundiá pode-se notar que há ligações são muito fracas e provavelmente não 

há ligação entre anticorpo-antígeno, diferentemente com o que ocorre na amostra 

com controle. Fato esse que vai de encontro com os resultados do ELISA realizado 

no ensaio anterior. Quando se compara com o grupo controle positivo pode-se inferir 

que talvez haja algum tipo de fragmentação ocorrendo em outras alturas também, 

algo que precisa ser melhor investigado em estudos posteriores. Na figura 23 B, 

quando se utiliza o anticorpo anti-VTG-R, esse resultado fica bem mais nítido com 

as amostras, além disso, praticamente todas as amostras de verão também 

apresentaram bandas na altura de 40 KDa. Como ficaram mais fortes e específicos 

por estar reconhecendo melhor as bandas, decidiu-se prosseguir os testes utilizando 

o anticorpo anti-VTG-R. 
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FIGURA 23. Análise do perfil de reatividade das amostras de plasma de VTG dos grupos controles do 
Reservatório e do controle positivo de Rhamdia quelen contra anti-jundiá (A) e contra anti-anti-VTG-R 
(B) por Western blot colorimétrico 

 
MCI – Macho Controle Inverno; MCV – Macho Controle Verão; FCV – Fêmea Controle Verão; C+ 
indica o plasma de jundiá macho induzido com etinilestradiol. MCI (1 e 2); MCV (3,4,5); FCV (6,7,8) e 
C+ (9). M) Marcador de peso molecular pré-corado (Precision Plus Protein™ Kaleidoscope – Bio-
Rad). Os retângulos e setas verdes indicam o peso molecular correspondente a proteína VTG. Os 
retângulos e setas vermelhos indicam o peso molecular de prováveis fragmentos da vtg e os 
retângulos e setas azuis indicam o peso molecular de fosvitinas. 
 
  Os testes foram realizados com amostras do grupo Barragem, Iratim e 

Floresta de verão e inverno com os jundiás expostos, e conforme o melhor resultado 

apresentado anteriormente, com concentração de uso de 1 μg/mL para o anticorpo 

anti-VTG-R. Com isso pôde-se observar várias bandas marcadas nas alturas de 

aproximadamente 150 KDa, fragmentos de vtg entre 70, 90, 100 e 110 KDa e 

bandas entre 37 e 40 KDa indicando presença de fosvitina em algumas amostras de 

todos os grupos como indicado na figura 24 A e B. 

 
FIGURA 24. Análise do perfil de reatividade das amostras de plasma de VTG dos grupos Barragem, 
Iratim e Floresta de Rhamdia quelen contra anti-VTG-R nas estações inverno e verão do Reservatório 
de Segredo 

 
MBI – Macho Barragem Inverno; FBI – Fêmea Barragem Inverno; MII – Macho Iratim Inverno; FII – 
Fêmea Iratim Inverno; MFI – Macho Floresta Inverno; FFI – Fêmea Floresta Inverno; FBV – Fêmea 
Barragem Verão; MIV – Macho Iratim Verão; C+ indica o plasma de jundiá macho induzido com 
etinilestradiol. A). MBI (1 e 2); FBI (3); MII (4, 5); FII (6, 7); MFI (8); FFI (9, 10); FBV (11, 12); MIV (13) 
e C+ (14). b) MIV (1, 2, 3, 4, 5); FII (6, 7); MFI (8); FFI (9, 10); FBV (11, 12); MIV (13); C+ (14). 
Membrana de Nitrocelulose de 0,45 μM. M) Marcador de peso molecular pré-corado (Precision Plus 
Protein™ Kaleidoscope – Bio-Rad). Os retângulos e setas verdes indicam o peso molecular 
correspondente a proteína VTG. Os retângulos e setas vermelhas indicam o peso molecular de 
proteínas desconhecidas e os retângulos laranjas indicam o peso molecular de fosvitinas. 
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  Esse mesmo padrão se repete com os ensaios de western blotting realizados 

com as amostras de todos os grupos de Barragem, Iratim e Floresta de verão e 

inverno com os jundiás expostos. Isso é claramente observado na figura 25 A, B e C. 

 
FIGURA 25. Análise do perfil de reatividade das amostras de plasma de VTG dos grupos Barragem, 
Iratim e Floresta de Rhamdia quelen contra anti-VTG-R na estação de inverno e verão do 
Reservatório de Segredo 

 

 
MCI – Macho Controle Inverno; FCI – Fêmea Controle Inverno; MBI – Macho Barragem Inverno; MII – 
Macho Iratim Inverno; FII – Fêmea Iratim Inverno; FFI – Fêmea Floresta Inverno; MFI – Macho 
Floresta Inverno; MCV – Macho Controle Verão; FCV – Fêmea Controle Verão; FBV – Fêmea 
Barragem Verão; MIV – Macho Iratim Verão; FIV – Fêmea Iratim Verão; MFV – Macho Floresta 
Verão; FFV – Fêmea Floresta Verão; C+ indica o plasma de jundiá macho induzido com 
etinilestradiol. A). MCI (1, 2, 3); FCI (4); MBI (5, 6); MII (7, 9, 10); FII (8); FFI (9, 10); MFI (11, 12, 13) e 
C+ (14). b) MFI (1); FFI (2, 3); MCV (4, 5); FCV (6, 7); FBV (8, 9, 10, 11); MIV (12, 13) e C+ (14). c) 
FIV (1); MFV (2, 3, 4); FFV (5, 6, 7, 8, 9) e C+ (10). Membrana de Nitrocelulose de 0,45 μM. M) 
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Marcador de peso molecular pré-corado (Precision Plus Protein™ Kaleidoscope – Bio-Rad). Os 
retângulos e setas verdes indicam o peso molecular correspondente a proteína VTG. Os retângulos e 
setas vermelhas indicam o peso molecular de proteínas desconhecidas e os retângulos laranjas 
indicam o peso molecular de fosvitinas. 
 

Em suma, os resultados apresentados foram de encontro com os 

apresentados no ELISA sanduíche realizado para essas mesmas amostras, 

confirmando que as fêmeas dos pontos Controle no Inverno apresentaram uma 

expressão de vitelogenina maior, comparado aos demais pontos e estações. Além 

disso, foi possível detectar a expressão de vitelogenina em alguns machos de 

diversos grupos, bem como, a não detecção da expressão de vitelogenina em 

fêmeas de diversos grupos, assim como encontrado nos resultados do ELISA 

(Tabela 4). 

 
TABELA 4. Ocorrência da expressão de vitelogenina por western blotting e ELISA sanduíche no plasma de 
Oreochromis niloticus. 

Controle (CO), Barragem (BA), Iratim (IR) e Floresta (FL) - indicam os pontos do Reservatório de Segredo. 
 
 
 
 
 

 

   ELISA SANDUÍCHE  WESTERN BLOT 
 Espécie N Expressão de 

vitelogenina (%) 
N Expressão de 

vitelogenina (%) 
Verão  M       F Machos            Fêmeas  M         F Machos            Fêmeas 

CO Oreochromis 
niloticus 

 19      
3 

   1 (5,3%)           2 (66,7%)  4          3   4 (100%)      3 (100%) 

BA Oreochromis 
niloticus 

 14      
4 

   1 (7,1%)            0 (0%)  4          4   4 (100%)      2 (50%) 

IR Oreochromis 
niloticus 

10      3    2 (20%)            2 (66,7%)  4          3   0 (0%)            3 (100%) 

FL Oreochromis 
niloticus 

12      3    2 (16,7%)           0 (0%)    2          0   1 (50%)        0 (0%) 

Inverno    Machos             Fêmeas  Machos            Fêmeas 
CO Oreochromis 

niloticus 
4      11    0 (0%)              7 (63,6%)   4         4       0 (0%)            2 (50%) 

BA Oreochromis 
niloticus 

5        3    0 (0%)              0 (0 %)   4         1    0 (0%)            0 (0%)     

IR Oreochromis 
niloticus 

12       
7 

  1 (8,3%)           5 (71,4%)   4         5    0 (0%)           1 (20%) 

FL Oreochromis 
niloticus 

 9        
0 

   0 (0%)              0 (0 %)   2         2    0 (0%)           0 (0%) 

12 meses   Machos              Fêmeas  Machos            Fêmeas 
BA Oreochromis 

niloticus 
8        8     0 (0%)              2 (25 %)  4           3 4 (100%)           3 (100%) 

IR Oreochromis 
niloticus 

 6       
11 

  1 (16,7%)         2 (18,2 %)  4           4 3 (75%)              1 (25%) 

FL Oreochromis 
niloticus 

14       
3 

  0 (0%)             2 (66,7 %)  4           3 1 (25%)              2 (66,7%) 
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9. Discussão 
9.1. Parâmetros físico-químicos da água 
  Valores baixos de oxigênio na estação a montante do reservatório da UHE 

Segredo (FL) foram verificados também em ciclos anteriores, e esta condição pode 

estar relacionada à menor distância do reservatório a montante de Segredo (UHE 

Foz do Areia). Conforme apontado pelo Relatório anual do automonitoramento da 

qualidade das águas superficiais do rio Iguaçu, na região da UHE de Segredo de 

2020, há falta de oxigênio em regiões mais profundas do reservatório de Segredo, 

assim como já reportado em situações anteriores para o reservatório de Foz do 

Areia. Desta forma, as águas tomadas para a geração de energia e, 

subsequentemente, restituídas a jusante podem ter concentrações mais baixas de 

oxigênio dissolvido, dada a estratificação dos reservatórios em períodos quentes. 

Assim, os valores de OD medidos no rio, a montante da UHE são 

consequentemente menores.  

  No entanto, sabe-se que o oxigênio dissolvido é vital para a preservação da vida 

aquática, já que a grande maioria dos organismos aquáticos são aeróbicos. As 

águas poluídas por esgotos apresentam baixa concentração de oxigênio dissolvido, 

pois o mesmo é consumido no processo de decomposição da matéria orgânica. Por 

outro lado, as águas limpas apresentam concentrações de oxigênio dissolvido mais 

elevadas, geralmente superiores a 5 mg L-1, exceto se houverem condições naturais 

que causem baixos valores deste parâmetro, como explicado acima.  

  Porém, provavelmente a causa mais provável do menor valor encontrado no 

ponto FL, abaixo da Resolução Conama, pode estar associado ao papel 

desempenhado por esgotos domésticos e resíduos industriais na poluição das 

bacias hidrográficas, principalmente pelas atividades antrópicas registradas na 

Região Metropolitana de Curitiba (RMC) (IAP, 2017). Consequentemente o 

esgotamento do oxigênio dissolvido devido à decomposição natural de matéria 

orgânica em excesso pode levar à mortalidade de peixes e outros organismos 

aquáticos (JAISWAL & PANDEY, 2019), afetando a cadeia alimentar, a 

biodiversidade e as populações humanas que dependem desses recursos. 

Concomitante a isso, é sabido que o pH afeta o metabolismo de várias espécies 

aquáticas, e que valores de pH próximos ao limite mínimo de acordo com a 

Resolução Conama 357/05, no ponto FL, podem indicar o aumento da 

biodisponibilidade e o efeito de substâncias químicas que são tóxicas para os 
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organismos aquáticos, tais como os metais. Esses resultados podem ser 

corroborados por análises químicas que apresentam a biodisponibilidade de metais 

em diversos pontos e estações do ano, conforme apontado no próximo tópico. 

 
9.2. Análise química dos elementos inorgânicos na água e sedimento 

 
 É importante mencionar que a legislação brasileira determina os limites de 

concentração dissolvidos para a maioria dos metais tóxicos na água, ao passo que 

não há regulamentação para os níveis de metais nos sedimentos, exceto para o 

material dragado de acordo com a Resolução Conama 454/2012. 

 Os elementos inorgânicos são contaminantes de maior preocupação, pois 

podem se acumular na cadeia alimentar, formam compostos complexos nocivos que 

afetam criticamente diferentes funções biológicas e, quando dispostos em 

reservatórios de abastecimento de água e geração de energia, podem ser 

extremamente prejudiciais (PAUL et al., 2016; PROSHAD et al., 2018; FERREIRA et 

al., 2021). Além disso não podem ser degradados por processos naturais e 

persistem nos sedimentos, de onde são liberados gradualmente para o corpo d’água 

(PAUL; SINHA, 2015).  

Por esta razão, a contaminação dos sedimentos é considerada por muitas 

agências reguladoras como um dos principais riscos para o ambiente aquático, uma 

vez que, muitos organismos passam a maior parte de seu ciclo de vida vivendo em 

sedimentos, ao mesmo tempo que esses elementos podem ser biodisponibilizados 

dependo das condições físico-químicas nesses ambientes (SADIQ; ALAM, 1992; 

FERREIRA et al., 2021). 

  Os metais são elementos onipresentes, que podem ocorrer de forma natural 

no ambiente, no entanto, as atividades industriais e agrícolas podem aumentar a 

concentração dos mesmos no meio ambiente. Os fertilizantes podem conter Cd 

(OMS, 2011), bem como Co, Cu, Zn, Pb e Ni como impurezas, e os herbicidas 

apresentam altos níveis de Fe, Mn, Pb e Ni (GIMENO-GARCÍA et al. 1996).  

  Dentre os metais não essenciais encontrados, o Cd é conhecido por causar 

danos às estruturas celulares por peroxidação lipídica através do aumento da 

geração direta de radicais livres de oxigênio e interferência nos mecanismos 

celulares antioxidantes (CASTRO-GONZÁLEZ e MÉNDEZ-ARMENTA, 2008), 

causando efeitos deletérios na biota mesmo em baixas concentrações (SATARUG et 
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al., 2009). Embora a concentração de Cd estivesse abaixo do nível estabelecido 

pela legislação brasileira, esse metal é um carcinógeno humano, um potente 

desregulador endócrino, e exerce efeitos tóxicos nos sistemas renal, esquelético, 

respiratório e reprodutivo em peixes (GERBRON et al. 2015; JIMÉNEZ-ORTEGA et 

al. 2012; WANG et al. 2014; WHO 2011; YAMAMOTO et al., 2018).  

  Em humanos e outros mamíferos, o Cd causa danos multissistêmicos, 

afetando principalmente o desenvolvimento do SNC em crianças, onde podem 

ocorrer distúrbios neurológicos, como dificuldades de aprendizagem e hiperatividade 

(WANG & DU, 2013). Outro metal detectado, o Pb também pode causar danos 

multissistêmicos por meio da ativação de funções celulares devido ao seu efeito 

mimetizador de cálcio e inibição da atividade de diferentes proteínas por ligação a 

grupos sulfidrila (CASTRO-GONZALEZ & MENDEZ-ARMENTA, 2008). A principal 

doença relacionada a esse metal é o saturnismo, que se manifesta como anemia, 

sintomas gastrointestinais agudos, ataxia e nefrotoxicidade (ISHAQUE et al., 2020). 

  Em estudos anteriores Yamamoto et al. (2016) relataram que misturas de Pb 

e Cd detectado em outro reservatório do rio Iguaçu, Salto Caxias, podem estar 

associadas à efeitos neurotóxicos em peixes, mesmo em baixas concentrações 

(COBBINA et al. 2015). A mistura desses poluentes pode causar efeitos adversos 

irreparáveis em organismos aquáticos ali presentes e consequentemente para a 

saúde humana se exposta indiretamente pelo consumo. Além disso, diferentes 

metais detectados nos cinco reservatórios estudados (Zn, Cd e Pb), também podem 

afetar os níveis de vitelogenina em peixes fêmeas de forma dependente da 

dose/tempo (HUANG et al., 2014).  

  O As foi encontrado em todos os pontos, na água e sedimento e nas duas 

estações, com uma concentração maior na água do ponto BA (inverno) e no 

sedimento de IR (inverno e verão) indicando o risco do mesmo aos organismos e a 

saúde humana. A maioria dos problemas ambientais relacionados ao As é resultado 

da mobilização sob condições naturais, combustão de fósseis e o uso de pesticidas 

e herbicidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2006), o As, devido à sua 

toxicidade e à sua ocorrência, é hoje reconhecido como um dos mais perigosos 

poluentes inorgânicos e ameaça à água potável. Para proteger a saúde humana, a 

Organização Mundial da Saúde recomenda a concentração máxima de 10 μg. L-1 de 

As em água potável. 

  As principais vias de contaminação pelo As são as águas poluídas e ingestão 
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de produtos provenientes de solos contaminados. A toxidade de As está relacionada 

aos seus níveis de absorção, dependente da solubilidade do composto, onde os 

compostos solúveis de As são absorvidos pelas vias respiratórias e pelo trato 

gastrintestinal. A maior parte do As inorgânico absorvido sofre metilação, 

principalmente no fígado e é excretado juntamente com a urina, como As inorgânico 

residual (KATZUNG, 2003).  

  Os efeitos carcinogênicos da intoxicação por As estão relacionados com a 

exposição crônica por vários anos e ao alto nível de concentração, ou seja, mais do 

que o limite permitido em um ecossistema aquático. Com isso pode afetar vários 

sistemas biológicos, mecanismos e a integridade de tecidos como crescimento, 

reprodução, regulação de íons, expressão gênica, função imunológica e atividades 

enzimáticas em peixes (PEDLAR et al. 2002a, b; DATTA et al. 2009; KUMARI et al., 

2017). O efeito tóxico das espécies de As depende, principalmente, de sua forma 

química (Katzung, 2003) e o consumo de peixes contaminados com As pode resultar 

em exposição aos humanos causando efeitos adversos à saúde (KAR et al., 2011). 

Alguns efeitos tem sido relacionados à presença do As como o estresse oxidativo, 

ostase domiciliar do ferro, distúrbio do metabolismo lipídico e carcinogênese (XU et 

al., 2013). No estudo de Schenone et al. (2013) foram detectados valores em 

maiores quantidades de As no músculo e em menores quantidades nas gônadas e 

nos fígados de Rhamdia quelen, mesmo quando presentes abaixo dos limites 

permissíveis pela legislação. 

  A toxicidade das diversas espécies químicas de arsênio decresce na seguinte 

ordem: As (III) inorgânico > As (V) inorgânico > As (III) orgânico > As (V) orgânico, 

onde o As (III) inorgânico é cerca de 60 vezes mais tóxico que o As (V) inorgânico 

(RODRIGUES & MALAFAIA, 2008). O As (III) em estado de oxidação (arsenitos) são 

absorvidos rapidamente pelos peixes e são mais tóxicos do que os compostos de 

arsênio no estado de oxidação V (arsenatos) (LIAO et al., 2004). O As é ativamente 

metabolizado no tecido dos peixes, especialmente em órgãos como o fígado e tem a 

tendência de se acumular, conforme relatado em diferentes teleósteos, como peixe-

lua verde (SORENSEN et al., 1979), truta arco-íris (COCKELL et al., 1991), medaka 

japonesa e Tilapia mossambica (SUHENDRAYATNA et al., 2002a; 

SUHENDRAYATNA et al., 2002b). De acordo com Donohue & Abernathy. (1999) o 

arsênio total em peixes marinhos, moluscos e tecidos de peixes de água doce variou 

de 0,19 a 65, 0,2 a 125,9 e 0,007 a 1,46 μg g−1, respectivamente. Koch et al. (2001) 
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demonstraram que o arsênio total em peixes de água doce variou de 0,28 a 3,1 para 

o peixe branco (Coregonus clupeaformis), 0,98 a 1,24 para o otário branco 

(Catostomus commersoni), 0,46 a 0,85 para o walleye (Stizostedion vitreum) e 1,30 

a 1,40 μg. g−1 peso seco para lúcio (Esox lucius). Exposições agudas podem resultar 

em morte imediata por causa de aumentos induzidos por As na produção de muco, 

causando asfixia, ou efeitos prejudiciais diretos no epitélio branquial. 

  Por fim, nos estudos de Authman et al. (2015) muitos trabalhos foram 

relatados, e os autores mostraram que, embora o As se acumulasse principalmente 

na retina, no fígado e nos rins dos peixes, ele poderia interferir no sistema 

imunológico dos peixes suprimindo anticorpos (GHOSH et al., 2007). Também foi 

relatado que a exposição aguda de peixes à concentração não letal de As pode 

induzir alterações dependentes do tempo e específicas do tecido no funcionamento 

das células dos linfócitos B e T, tornando-os suscetíveis a infecções (LIAO et al., 

2004; PEDLAR et al., 2002). A exposição de peixes a várias concentrações de As 

também afetou o potencial fagocítico dos macrófagos e ajudou na disseminação e 

persistência de patógenos virais e bacterianos em tecidos hospedeiros distantes 

(NAYAK et al., 2007; AUTHMAN et al., 2015). 

 
9.3. Análise química dos compostos orgânicos na água e sedimento 
 

Os POPs (poluentes orgânicos persistentes) são de interesse de saúde 

pública mundial, devido à sua persistência no meio ambiente e pelos seus potenciais 

efeitos adversos para a saúde humana. Suas características tóxicas de grande 

relevância fizeram mais de 150 países se comprometerem em interromper ou 

restringir o uso de 38 POPs importantes, através da assinatura da Convenção de 

Estocolmo. São considerados os POPs mais conhecidos: agrotóxicos 

organoclorados (OC, como o DDT), bifenilas policlorados (PCB) e éteres difenílicos 

polibromados (PBDEs) (KIM et al., 2013; FONSECA, 2019). 

Os POPs são transportados em baixas concentrações por longas distâncias 

através de diferentes matrizes ambientais, portanto, são amplamente distribuídos e 

são encontrados longe de sua fonte (BUCCINI et al., 2003; ASHRAF, 2017). Uma 

vez que POPs e seus metabólitos são potencialmente prejudiciais à biota e que os 

métodos de tratamento convencionais não podem eliminar completamente esses 

compostos dos efluentes, sua presença em corpos d'água é uma grande 
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preocupação (BOLONG et al., 2009; PETRIE et al., 2015). Por isso, rios e oceanos 

constituem importantes reservatórios desses poluentes orgânicos. Nesses 

ecossistemas, os produtos químicos são armazenados no fundo dos corpos d'água e 

podem ser liberados dos sedimentos com os eventos de turbulência (JACOB, 2013). 

Em 1998, o Ministério da Saúde - MS excluiu o DDT da lista de substâncias 

com autorização para uso em atividades agropecuárias e domissanitárias no país, 

passando todos os seus usos a ser proibidos. Atualmente, o Brasil não utiliza DDT 

para qualquer finalidade, mas uma das possíveis fontes dessa substância é a 

produção do agrotóxico dicofol, um pesticida organoclorado quimicamente 

relacionado ao DDT e por isso tem sido considerado um potencial composto 

desregulador endócrino (INAZAKI, 2013).  

No entanto, mesmo que tais compostos ainda não sejam produzidos, eles 

apresentam características hidrofóbicas e com isso, a dificuldade de excretá-los via 

excreção renal é muito maior. São persistentes, resistentes à degradação biológica e 

química, além da toxicidade inerente, e de se bioacumularem em diferentes tecidos 
nos organismos vivos (MACKAY; FRASER, 2000; BEYER; BIZIUK, 2009).  

Apesar das concentrações de POPs e DDTs se apresentarem relativamente 

baixas na água e sedimento dos pontos amostrados e abaixo do permitido pela 

legislação Brasileira (Conama 357/2005), ressalta-se que a compreensão do real 

risco de exposição à saúde humana e ao meio ambiente é complexa, devido às 

interações entre mistura químicas com outros poluentes no ambiente (DING et al., 

2016; GAUTHIER et al., 2014; JARVIS et al., 2014; YAMAMOTO et al., 2016). Isso 

pode potencialmente levar a ocorrência de efeito tóxico significativo, mesmo em 

baixas concentrações, incluindo os efeitos estrogênicos o que interfe negativamente 

com a qualidade da água (COBBINA et al., 2015; YAMAMOTO et al., 2018). Estudos 

com misturas complexas de poluentes orgânicos em solha europeia (Platichthys 

flesus), nos estuários de Mersey e Dee mostraram efeitos adversos em peixes. Além 

disso, as formas metabolizadas dos contaminantes orgânicos nos hepatócitos 

podem ser mais relevantes aumentando os efeitos de desregulação endócrina 

estrogênica nos animais estudados (KLEINKAUF et al., 2004). 

Os resultados encontrados nesse estudo corroboram com outros trabalhos 

que já indicaram que embora o DDT tenha sido banido no início dos anos 70, seus 

metabólitos ainda são detectáveis no tecido dos peixes e na água. Estes pesticidas 

foram identificados como os contaminantes hidrofóbicos e polares mais 
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predominantes nos principais rios da República Tcheca em 2010 e encontram-se 

associados a uma grande variedade de efeitos adversos, incluindo problemas 

imunológicos, neurológicos e reprodutivos em organismos vivos (BURKINA et al., 

2018). Estudos apresentados por Zezza et al. (2020), mostraram que o ambiente 

aquático apresenta um alto potencial estrogênico pela presença de pesticidas e 

fungicida já banidos, o que desencadeou o aumento dos níveis de vitelogenina em 

trutas marrons (Salmo trutta trutta) fêmeas e machos. 

Na Bacia do Rio Iguaçu, diversos estudos realizados e publicados entre 2005 

e 2018, mostraram a ocorrência de POPs e contaminantes emergentes 

principalmente em sua porção Superior, inclusive para alguns de seus principais 

afluentes (LEITE et al., 2010; IDE et al., 2013; MACHADO et al., 2014; OSAWA et 

al., 2015; SANTOS et al., 2016a; SANTOS et al., 2016b; MACHADO et al., 2017; 

IDE et al., 2017; BRITO et al., 2018 ; BARRETO et al., 2019; MIZUKAWA et al., 

2019; BARCELLOS et al., 2020). Esses estudos realizaram a detecção e 

quantificação de contaminantes orgânicos principalmente na água ou na biota, 

exceto para Santos et al. (2016b) e Machado et al. (2017), que relatou a presença 

desses compostos também no sedimento. 

Os resultados mostraram níveis mais elevados de HPAs no alto Iguaçu do 

que PBDEs, PCBs ou pesticidas organoclorados, detectados em água e sedimentos 

(LEITE et al., 2010; SANTOS et al., 2016b; BRITO et al., 2018; BARRETO et al., 

2018;). De acordo com Mizukawa et al. (2019), a presença desses contaminantes na 

sub-bacia do alto Iguaçu está diretamente relacionada à grande quantidade de 

efluentes urbanos e industriais produzidos pela RMC, considerada aqui como a 

principal causa para a baixa qualidade da água e a presença de micropoluentes na 

região. 

Na região do médio e baixo Iguaçu Yamamoto et al. (2018) encontraram altas 

concentrações de PCBs na água (14,7 ng L-1), com níveis acima do estabelecido 

pela legislação brasileira (1 ng L-1). Além disso, PCBs também foram detectados no 

fígado e brânquias de peixes na maioria dos reservatórios, enquanto PBDEs foram 

detectados apenas em tecidos de peixes. Pesticidas organoclorados, incluindo 

compostos banidos como DDTs, endosulfan e heptacloro, foram encontrados em 

água e peixes da sub-bacia do Baixo Iguaçu, com níveis mais elevados do que 

aqueles relatados para o Alto Iguaçu (BARRETO et al., 2020; BRITO et al., 2018). 

Além disso, Sobjak et al. (2018) relataram a presença de organofosforados 
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(dissulfoton, metil paration e ronnel) em sedimentos do Baixo Iguaçu, provavelmente 

devido à intensa atividade agrícola encontrada nesta região da bacia. 

Tais resultados são preocupantes, uma vez que as variações físico-químicas 

dos contaminantes podem alterar a biodisponibilidade, transporte e degradação no 

ambiente alterando seu mecanismo de ação, bioacumulação ou toxicidade, sendo 

essenciais para o entendimento de seus aspectos ecotoxicológicos e consequências 

para a biota do reservatório (JACOB, 2013; PETRIE et al., 2015).  

 

9.4. Análises moleculares 
 
9.4.1. ELISA Sanduíche em amostras de Oreochromis niloticus – tilápia  

 
No caso da Barragem, a concentração de poluentes oriundos de efluentes 

urbanos e da agricultura, como compostos orgânicos organoclorados e metais 

combinados com altas temperaturas do verão podem ter favorecido os maiores 

índices de expressão de vitelogenina, apesar de não ter sido notado a diferença 

significativa com o grupo controle. No ponto Floresta, os animais foram mais 

expostos às condições do reservatório Foz de Areia, o qual se encontra impactado 

com os despejos urbanos e industriais advindos da Região Metropolitana de Curitiba 

(YAMAMOTO et al., 2018). Relacionando os resultados de expressão de VTG com 

as análises químicas, pode-se inferir uma piora na qualidade da água por metais e 

compostos orgânicos advindos de diferentes atividades e fontes difusas de 

poluentes nos pontos Barragem e Floresta. 

Em estudos recentes de Yamamoto et al. (2017), após o ensaio ELISA de 

captura realizado no plasma de Geophagus brasiliensis nos reservatórios do Rio 

Iguaçu, os autores observaram que o teste foi mais sensível do que o Western blot 

para a detecção de VTG no plasma. Machos do grupo controle (negativo) também 

apresentaram baixos níveis de VTG (aproximadamente 40 ng mL-1), com metade 

dos indivíduos abaixo do limite de detecção, estando de acordo com os resultados 

encontrados nesse trabalho, com a espécie O. niloticus. 

Diversos estudos encontrados na literatura utilizam essa técnica para 

detecção da vitelogenina no plasma de diversos teleósteos. A vitelogenina (VTG) do 

peixe dourado (Carassius auratus) foi um biomarcador eficiente para a 

contaminação por estrogênio em ambientes aquáticos em estudos na China, através 

do ELISA sanduíche (WANG et al., 2015). Amthauer et al. (2021) desenvolveram um 
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ensaio imunoenzimático específico para a merluza-negra (Dissostichus eleginoides) 

e quantificaram o nível plasmático de VTG nos peixes, mantidos em sistema de 

recirculação aquícola, ao longo de seu ciclo reprodutivo. 

Os resultados com níveis plasmáticos de VTG, no peixe teleósteo bagre 

andador Clarias batrachus, de água doce e nativo da Ásia, em testes com ambientes 

aquáticos impactados com o herbicida pendimetalina, indicaram que o herbicida atua 

como um desregulador endócrino. No entanto, age diferentemente em peixes 

machos e fêmeas, além disso, o estudo reforça que a expressão de VTG no plasma, 

pode ser considerado um biomarcador confiável para a desregulação endócrina em 

peixes.  

De forma geral, a quantificação do nível plasmático de VTG, pode ser 

considerado um biomarcador molecular em ambientes aquáticos contaminados com 

xenoestrógenos. Como no presente estudo, se os dados de avaliação da expressão 

da VTG forem relacionados com a presença de poluentes na água e sedimento, 

esses se apresentam como uma ferramenta robusta e precisa para a avaliação de 

qualidade de água. Além disso, pelas características dos dados e da sua 

interpretação, são resultados importantes para a compreensão dos efeitos desses 

poluentes para a manutenção das populações de peixes e efeitos sobre a 

biodiversidade da ictiofauna do rio Iguaçu. 

 

9.4.2. ELISA Sanduíche e de Captura indireto em amostras de Rhamdia quelen 
– jundiá 
 

   A hipótese possível é que esteja ocorrendo a ligação com porções do 

domínio da própria vitelogenina 1 e 2, denominada fosvitina (Figura 26). Dessa 

forma, não foi possível realizar a padronização com as técnicas de ELISA para os 

grupos de tratamentos dos jundiás. 
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FIGURA 26. Esquema simplificado de uma vitelogenina de vertebrado: a enzima 
protease, presente no citoplasma, cliva essa proteína em locais específicos, 
gerando lipovitelinas e fosvitinas 

 
Fonte: (WINTER, 2008). 

 

Sabe-se que a fosvitina é expressa normalmente em peixes machos e fêmeas 

como parte do sistema imunológico e quando a vitelogenina é transportada por via 

sanguínea ao ovário onde é endocitada e fragmentada em duas proteínas 

vitelínicas: lipovitelina e fosvitina (Wallace & Selman, 1981; Matsubara e Sawano, 

1995). 

  As bandas dominantes da fosvitina são de 40 kDa e é provavelmente devido 

ao comportamento anômalo em SDS-PAGE resultante da presença de fosforilação e 

glicosilação heterogênea em fosvitinas com massas calculadas de ~30 kDa e ~25 

kDa para as fosvitinas 1 e 2, respectivamente, como foi observado no trabalho de 

CZERNICK et al., (2013). As quantidades menores de bandas de maior peso 

molecular de 90 kDa e 140 kDa podem representar fragmentos de clivagem parcial 

das vitelogeninas de comprimento total. Este último caso é apoiado pela 

identificação de algumas sequências de vitelogenina fora das regiões de sequência 

de "fosvitina", assim como ocorre nos experimentos realizados, com as amostras de 

jundiás e que são observados, através das técnicas de westen blotting. 

 
9.4.3. Análise de Proteínas em Gel de Poliacrilamida 

 

Estudos anteriores relatam que as amostras do plasma com fração VTG 

purificada de diversas espécies, apresentam alturas de bandas diferentes, 

mostrando que dependendo da espécie, ambiente e xenoestrógenos presentes, 

pode haver diferente expressão com monômeros de tamanhos diferentes, como no 

caso da carpa (Cyprinus carpio) com 150 KDa, amostras de homogenato de corpo 
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inteiro do zebrafish (Danio rerio) induzidos por E2 com diferentes monômero de 155, 

130 e 120 KDa (NILSEN et al., 2004), ou como em estudos anteriores realizados 

com hepatócitos de tilápias machos (Oreochromis Mossambicus) induzidas por 

etinilestradiol, apresentando alturas entre 140 e 210 KDa (TAKEMURA & KIM, 

2001).   

Em trabalhos anteriores Takemura & Kim. (2001) relatam que as tilápias 

(Oreochromis sp.) apresentam duas isoformas de VTG no plasma de fêmea 

sexualmente madura e de macho tratado com E2, correspondendo as bandas 

encontradas nos grupos de tilápias observados nesse estudo, entre as alturas de 80 

e 220 KDa. 

  Os dados são corroborados pela literatura (TAKEMURA & KIM, 2001; COSTA 

et al., 2010; YAMAMOTO et al., 2017). Em estudos de Tirado et al. (2017), o perfil 

geral de proteínas em SDS-PAGE revelou a presença de bandas entre 130-210 kDa 

em amostras de O. niloticus machos e fêmeas. Notavelmente, o efeito do estradiol 

sintético em machos gerou altos níveis de vtg circulante com pesos moleculares 

entre 130-170 kDa. 

 

9.4.4. Westtern Blotting semi-seco em amostras de Oreochromis niloticus – 
tilápia 
 

Os resultados encontrados aqui, também vão de acordo com alguns trabalhos 

já realizados na Bacia do rio Iguaçu e em específico no reservatório de Segredo. 

Nos estudos de Yamamoto et al. (2017), as análises de Western blot detectaram 

VTG em dois indivíduos do sexo masculino (16%) de Geophagus brasiliensis do 

reservatório de Foz do Areia, reservatório mais próximo do ponto Floresta. No sexo 

feminino, a proteína foi detectada na maioria dos indivíduos dos cinco reservatórios 

estudados. Em geral, de acordo com os seus dados, os níveis de VTG foram mais 

altos nas fêmeas amostradas no reservatório Segredo.  

Ainda no mesmo trabalho, para C. iguassuensis, o antissoro produzido contra 

G. brasiliensis - VTG apresentou reação cruzada e especificidade para a proteína no 

plasma (diluição de 1:10.000 e 50 μg de proteínas). Em C. iguassuensis macho, a 

VTG estava presente no plasma de dois indivíduos do reservatório Salto Osório, 

apresentando uma única banda de 150 kDa. No entanto, para fêmeas, duas 
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isoformas de aproximadamente 150 kDa e 60 kDa foram detectadas com o anti-soro 

produzido. 

No presente trabalho, devido à especificidade parcial do anticorpo anti-VTG-R 

utilizado, pôde-se observar notadamente a presença de diversos fragmentos de VTG 

e poucas bandas completas nas alturas entre 130 e 250 kDa. Apesar disso, alguns 

estudos como o de Tirado et al. (2017), relataram que após o western blot, foi 

confirmada a presença de VTG por anticorpo Vtg anti-sargo de coelho fortemente 

imunorreativo, visível como uma banda de 170 kDa, que presumivelmente 

representa a vtg completa de O. niloticus. 

 
9.4.5. Westtern Blotting semi-seco em amostras de Rhamdia quelen – jundiá 
 

Sabe-se que a fosvitina é expressa normalmente em peixes machos e fêmeas 

como parte do sistema imunológico e quando a vitelogenina é transportada por via 

sanguínea ao ovário onde é endocitada e fragmentada em duas proteínas 

vitelínicas: lipovitelina e fosvitina (WALLACE E SELMAN, 1981; MATSUBARA E 

SAWANO, 1995). As bandas dominantes da fosvitina são de 40 kDa e é 

provavelmente devido ao comportamento anômalo em SDS-PAGE resultante da 

presença de fosforilação e glicosilação heterogênea em fosvitinas com massas 

calculadas de ~30 kDa e ~25 kDa para as fosvitinas 1 e 2, respectivamente, como 

foi observado no trabalho de Czernick et al. (2013). As quantidades menores de 

bandas de maior peso molecular de 90 kDa e 140 kDa podem representar 

fragmentos de clivagem parcial das vitelogeninas de comprimento total. Este último 

caso é apoiado pela identificação de algumas sequências de vitelogenina fora das 

regiões de sequência de "fosvitina", assim como ocorrem nos experimentos 

realizados, com as amostras de jundiás. 
 

 
10. Conclusão 
 

  Os resultados de compostos orgânicos e inorgânicos, juntamente com os 

níveis alterados de VTG observados no presente estudo em praticamente todos os 

pontos, sugerem uma interferência potencial no sistema endócrino estrogênico em 

espécies nativas e exóticas da América do Sul expostas por 6 meses em ambos os 

períodos sazonais e de 1 ano no Reservatório de Segredo. Além disso, o 
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desenvolvimento e padronização de um ensaio ELISA sanduíche, principalmente 

para a espécie O. niloticus foi uma estratégia importante para a avaliação dos 

efeitos aqui observados. Apesar do ensaio não ter sido padronizado para a espécie 

R. quelen, também pôde-se observar esse mesmo padrão através de ensaios com 

western blotting aliado aos resultados das análises químicas. 

  Assim, a presença de VTG no plasma de machos de O. niloticus e R. quelen 

do Rio Iguaçu, conforme constatado no presente estudo, podem sugerir 

concentrações relevantes de EDCs, principalmente nos pontos de IR e FL. Por 

outro lado, os menores níveis de vitelogenina em fêmeas adultas de O. niloticus e 

R. quelen em todos os pontos e ambas as estações durante a estação reprodutiva, 

podem sugerir efeitos antiestrogênicos. Portanto, os baixos níveis de VTG 

plasmático detectados em fêmeas de ambas as espécies do reservatório, 

praticamente em todos os pontos, exceto no grupo controle, representam um 

desfecho reprodutivo relevante, indicando a influência de EDCs nesses pontos do 

Reservatório de Segredo. 

  O ensaio ELISA desenvolvido no presente estudo exibiu a especificidade e 

sensibilidade para detectar a presença de VTG mesmo em baixas concentrações. 

Portanto, essa ferramenta é adequada para ensaios de exposição subcrônica, 

biomonitoramento e triagem de peixes, conforme recomendado pela estrutura da 

OCDE (OCDE, 2012) e conforme resultados encontrados, como em estudos de 

Yamamoto et al. (2017). Por sua vez, o Western blotting pode ser adequado para 

estudos de biomonitoramento, onde poluentes estrogênicos ambientais são 

detectados apenas em concentrações relevantes.  

  De forma geral, os resultados atuais podem indicar impactos variados sobre 

os processos de regulação endócrina das espécies expostas nos pontos do 

Reservatório de Segredo, no entanto, mais estudos envolvendo os mecanismos de 

desregulação e com outros hormônios como estradiol são necessários para 

confirmar esses resultados. É provável que esses efeitos estejam relacionados à 

exposição a diferentes produtos químicos com propriedades desreguladoras 

endócrinas, os quais são liberados de atividades urbanas, industriais e agrícolas, 

assim como já apontado por Yamamoto et al. (2016), mostrando os impactos 

causados em todos os reservatórios estudados. Considerando a diversidade de 

produtos químicos presentes ao longo do Rio Iguaçu, é difícil acessar e elucidar 

todos os mecanismos de estrogenicidade/anti estrogenicidade observados nos 



143 
 
 

 

peixes expostos.  

  Devido à grande biodiversidade e ocorrência de muitas espécies endêmicas 

de peixes e ao uso da água do rio Iguaçu para abastecimento humano, os 

resultados desse estudo são de grande interesse público. Além disso, esses dados 

sugerem que mais estudos são necessários para investigar outros desfechos 

endócrinos e de exposição para melhor compreender o risco para a vida selvagem 

e sua biodiversidade, e para avaliar o risco de exposição para as populações 

humanas que utilizam da água do rio Iguaçu. 
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Capítulo 3 - Avaliação dos efeitos de micropoluentes em gônadas dos peixes 
do Reservatório de Segredo: aspectos bioquímicos e reprodutivos 
 
RESUMO 
 
Para corroborar com os capítulos anteriores, este tópico focou nos estudos com 

análises bioquímicas, somáticas e reprodutivas, através das gônadas. Sabendo que 

a exposição a poluentes pode ter consequências em todos os níveis de organização 

biológica, do nível celular até efeitos no organismo, população ou ecossistema. 

Alterações no nível bioquímico oferecem vantagens como biomarcadores 

considerando-se que são usualmente as primeiras respostas às mudanças 

ambientais passíveis de serem detectadas e quantificadas nos tecidos dos peixes. 

Os biomarcadores histológicos permitem visualizar os efeitos da exposição a vários 

agentes, biológicos e químicos, sendo considerados uma importante ferramenta na 

avaliação de alterações patológicas em peixes. O objetivo deste estudo foi avaliar os 

efeitos de poluentes com foco na detecção de desreguladores endócrinos presentes 

na água, através de biomarcadores bioquímicos, somáticos e reprodutivos em 

Oreochromis niloticus e Rhamdia quelen, além de espécies residentes expostas 

cronicamente no reservatório de Segredo, Rio Iguaçu/PR. Não foi encontrada 

nenhuma alteração histológica expressiva em gônadas de machos e fêmeas nesse 

estudo, bem como, alterações bioquímicas, no entanto, essa informação não é 

suficiente para afirmar que a reprodução esteja ocorrendo normalmente nas 

espécies de peixes consideradas nesse estudo. A ausência de danos morfológicos 

nas gônadas, não mostram efetivamente que a prole vá se desenvolver e garantir a 

manutenção da população, visto que alguns aspectos relacionados com a 

reprodução mostraram efeitos precoces que podem interferir negativamente com a 

qualidade dos óvulos, como os distúrbios na síntese da VTG. 

 

Palavras-chaves: Índices reprodutivos, índices somáticos, biomarcadores 

bioquímicos, aspectos reprodutivos. 
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1. Introdução 
 

 Com a finalidade de investigar outros desfechos endócrinos e de exposição 

para melhor compreender o risco da exposição a micropoluentes para a ictiofauna e 

a biodiversidade no rio Iguaçu, bem como avaliar o risco de exposição para as 

populações humanas que utilizam da água do rio, foram utilizados outros 

biomarcadores que complementassem os resultados apresentados no Capítulo II. 

Dessa forma além das espécies Oreochromis niloticus e Rhamdia quelen nos 

tanques redes, foram utilizadas espécies nativas que ocorriam naturalmente no 

reservatório provenientes de todos os pontos estudados. Os biomarcadores 

considerados nesse capítulo envolvem avaliações morfológicas nas gônadas dos 

peixes através de microscopia de luz e biomarcadores bioquímicos relacionados ao 

estresse oxidativo e danos ao DNA e os biomarcadores somáticos. 

A construção de reservatórios tem se tornado mais frequente devido à 

necessidade de produção de energia ou fornecimento de água para consumo 

humano, mas afetam fortemente a dinâmica das populações de peixes 

(AGOSTINHO et al., 2007) Assim como apontado no trabalho de Agostinho et al. 

(2005) e Gubiani et al. (2007), a interrupção da dinâmica hidrológica de um rio 

produz alterações nos atributos físicos e químicos e resulta na perda da 

biodiversidade e na redução do habitat, o que compromete os processos de 

dispersão e persistência populacional. 

Os reservatórios possuem idades distintas e esse tempo está diretamente 

relacionado a reestruturação das comunidades de peixes após a construção da 

barragem. Sabe-se que há diferentes tipos pressão ecológica sobre a estratégia 

reprodutiva de cada espécie. No caso do reservatório de Segredo, e de outros do rio 

Iguaçu, um tipo de pressão é a introdução de micropoluentes nos corpos d´água ao 

longo do tempo, o que provavelmente interferem as estratégias reprodutivas, seja de 

forma direta ou indireta, pela ação desses poluentes. Aspectos reprodutivos também 

são relevantes ecologicamente e estudos sobre a dinâmica da reprodução de peixes 

ocupam importante lugar na investigação pesqueira, fornecendo subsídios 

necessários para a elaboração de programas visando à exploração racional e 

preservação da ictiofauna de rios e lagos (SANTOS et al., 2006; PRESTES et al., 

2010; FELIZARDO et al., 2011). A influência da sazonalidade na desova em relação 
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a uma população de peixes varia de acordo com a sua duração, do grau de 

sincronização entre os períodos de desova individuais, e da temporada de 

ocorrência (outono-inverno e primavera-verão) (LOWERR & BARBIERI, 2011). 

Parâmetros reprodutivos como a determinação do desenvolvimento e 

maturação sexual também são usados na análise de áreas impactadas, permitindo a 

avaliação da capacidade reprodutiva das espécies que sofrem estresse em 

ambientes antropogênicos, ou seja, ambientes derivados de atividades humanas,  

quando os resíduos químicos ou biológicos são produzidos como subprodutos 

de atividades humanas (CARNELÓS & CECILIO, 2002; BAYLLY et al., 2005; WAHB 

& EL-GREISY, 2007). Assim, considerando que o sucesso reprodutivo é 

fundamental para a perpetuação das espécies de peixes e a consequente 

viabilidade das populações, a avaliação e compreensão da reprodução em 

ambientes antropogênicos é de fundamental importância, assim como em ambientes 

alterados como, por exemplo, reservatórios de hidroelétricas. 

Nesse sentido, diferentes biomarcadores são necessários para investigar e 

entender o tipo de efeito e como esses interferem com a população, possibilitando 

um diagnóstico mais preciso sobre o efeito na comunidade local.  

Os biomarcadores bioquímicos apresentam um potencial já consolidado para 

medir os efeitos de poluentes em condições de campo, uma vez que são uma das 

primeiras respostas observáveis em uma escala de complexidade biológica 

(CARVALHO et al., 2012). Os biomarcadores genéticos informam os níveis de dano 

do DNA que podem ser utilizados para avaliar a susceptibilidade de um organismo a 

mutações e o desenvolvimento de câncer (ARALDI et al., 2015).  

O metabolismo celular bem como a presença de alguns xenobióticos como 

os metais tóxicos e poluentes orgânicos, levam à produção de espécies reativas de 

oxigênio que podem alterar o equilíbrio óxido-redutor celular. Dessa forma, os 

organismos vivos selecionaram mecanismos de defesa antioxidante que permitem a 

inativação e/ou remoção das espécies reativas de oxigênio ou de nitrogênio evitando 

ou minimizando os danos causados por essas moléculas. Quando a produção de 

moléculas oxidantes ultrapassa a capacidade da célula em neutralizar as mesmas é 

estabelecido um estado pró-oxidante celular conhecido por Estresse Oxidativo 

(BARBOSA et al., 2010).  

O sistema antioxidante é decisivo na manutenção da homeostase celular. Em 

organismos aquáticos, as mudanças no estado oxido/redutor celular podem ser 
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utilizados como um forte parâmetro na avaliação da qualidade da água, pois reflete 

de uma maneira mais aguda a presença de poluentes biodisponíveis na água. Os 

danos provocados por um estado pró-oxidante celular pode resultar em danos 

irreversíveis a macromoléculas como lipídios, proteínas e ácidos nucleicos (SILVA et 

al., 2009, 2014; FREIRE et al., 2015), com consequências imprevisíveis para a 

célula ou tecido.  

Alguns antioxidantes permitem avaliar o equilíbrio óxido redutor celular e 

podem ser considerados biomarcadores. A Glutationa (GSH) é um tripeptídeo linear 

composto por ácido glutâmico, glicina e cisteína. Essa molécula na sua forma 

reduzida atua como substrato da Glutationa peroxidase para a eliminação de 

peróxidos ou como substrato da Glutationa S-Transferase para a eliminação de 

xenobiontes por conjugação na Fase II do Sistema P450 (VAN DER OOST et al., 

2003). A depleção da forma reduzida (GSH) para com sua forma oxidada (GSSG) no 

metabolismo dos xenobiontes pode diminuir a atividade de enzimas que participam 

na detoxificação, aumentando a possibilidade de ocorrer danos irreversíveis na 

célula, o que poderia ativar o processo de apoptose (VAN DER OOST; BEYER; 

VERMEULEN, 2003). 

A Glutationa S-Transferase (GST), representa uma importante família de 

isoenzimas citosólicas pertencentes à Fase II do Sistema P450, pois participa 

na conjugação de metabólitos de xenobiontes orgânicos com a GSH. Além disso, 

está também, relacionada ao estresse oxidativo pela associação com GSH como 

cofator. Como descrito anteriormente, alguns poluentes podem aumentar a geração 

de EROs, e a eliminação desses poluentes, promovida pela GST, é um dos 

mecanismos de defesa indireto contra os danos oxidativos celulares (BOELSTERLI, 

2007). 

As macromoléculas como, proteínas celulares e DNA são susceptíveis às 

reações de oxidação mediadas pelas espécies reativas, assim como as membranas 

lipídicas (DAVIES, 2016). A peroxidação lipídica (LPO) pode ocorrer quando o 

estado pró-oxidante prevalece na célula, constituindo assim em um biomarcador de 

efeito que mede a ação dos radicais livres sobre a integridade das membranas 

biológicas. Os danos na estrutura do DNA podem levar a lesões permanentes caso 

não haja reparo das moléculas, e os efeitos são adversos, e os danos em proteínas 

constituem um tipo de efeitos de difícil avaliação devido à complexidade envolvendo 

o papel dessa molécula na célula.  
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A análise histopatológica é outra ferramenta importante para avaliar lesões 

em órgãos alvos que podem detectar a exposição aguda e crônica (MELA et al., 

2007; OLIVEIRA RIBEIRO et al., 2006). Índices somáticos são comumente utilizados 

em programas de monitoramento ambiental para avaliar o estado geral de saúde 

das populações de peixes locais em áreas contaminadas (HAUSER-DAVIS et al., 

2012; FREIRE et al., 2015). A medição destes índices corporais é um método 

relevante e simples para a análise das interações entre os organismos e os fatores 

bióticos e abióticos do ambiente onde convivem (CAMARA; CARAMASCHI; PETRY., 

2011). O Fator de Condição (K) é um exemplo de índice somático que relaciona o 

peso e o comprimento corporal, determinando a homeostasia fisiológica do 

organismo. Nesse caso, o índice permite uma avaliação sobre o sucesso alimentar e 

a exposição a poluentes, o que permite avaliar a saúde desses indivíduos 

(CAMARA; CARAMASCHI; PETRY, 2011). 

A indicação do estado de armazenamento de gordura ou desenvolvimento 

gonadal fornece informações sobre a autoecologia das espécies, ou seja, suas 

relações com o meio ambiente e como as mesmas reagem diante de circunstâncias 

impostas por determinados fatores ambientais como clima, vegetação e relevo 

(BRAGA., 1993; AGOSTINHO & GOMES., 1997).  

Nesse sentido, o índice gonadossomático (IGS) tem grande relevância, pois 

expressa a porcentagem que as gônadas representam do peso total ou do peso 

corporal dos indivíduos (VAZZOLER., 1996; COSTA et al., 2005). Segundo diversos 

autores como Freire et al. (2015), Yamamoto et al. (2017) e Barbieri et al. (2011) os 

índices gonadossomáticos são bons indicadores de maturação gonadal e 

importantes para avaliação do comportamento reprodutivo em relação ao 

desenvolvimento gonadal. 

Portanto, essa parte do estudo busca complementar o Capítulo II investigando 

e avaliando através de avaliações bioquímicas, biomarcadores histopatológicos e 

parâmetros somáticos, possíveis alterações gonadais nas espécies Oreochromis 

niloticus e Rhamdia quelen (expostas nos tanques redes) e Astyanax lacustris, 

Hypostomus commersoni e Pimelodus ortmanni, espécies nativas e residentes do 

reservatório de Segredo, coletadas nos três pontos do reservatório considerados 

nesse trabalho. 
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2. Metodologia 
 
2.1. Coleta de espécies expostas nos tanques-redes 
 

A exposição das espécies de jundiás - Rhamdia quelen e tilápias – 

Oreochromis niloticus foi realizada conforme descrito no tópico 2.2 (exposição das 

espécies modelos de estudo) do Capítulo 2 da tese. 

 
2.2.  Coleta de espécies presentes no Reservatório de Segredo  
 

Em março de 2020 foi realizada a coleta de espécies residentes do reservatório 

do rio Iguaçu. Para isso, os peixes foram capturados através de redes de pesca e 

rede de arrasto com amostragem a cada 8 h durante um período de 12 a 24 h para 

cada ponto, sendo esses os mesmos pontos em que as espécies de jundiás e 

tilápias ficaram expostas (Barragem, Iratim e Floresta). Os animais foram colocados 

em grandes isopores contendo água do próprio ambiente e aeradores para 

manutenção da oxigenação e transportados pelos funcionários da Estação 

Ictiológica da Copel, até o laboratório da estação onde foram processados. 

Foram coletadas várias espécies de peixes residentes do reservatório de 

Segredo, porém dentre elas, foram selecionadas para esse estudo os animais que 

ocorriam em todos os pontos estudados, de maior número e que representassem 

diferentes níveis tróficos: lambari (Astyanax lacustris), se alimenta na coluna de 

água, cascudos (Hypostomus commersoni) se alimenta raspando rochas e mandis 

(Pimelodus ortmanni) que são bentônicos e se alimentam no sedimento Figura 1). 

As espécies foram identificadas, com auxílio dos funcionários (supervisor do setor de 

manejo de ictiofauna) da estação ictiológica da COPEL.  
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FIGURA 1. Coleta realizada no reservatório de Segredo em março/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: O autor (2021).  

 
 
 

A) indica pesagem de lambari (Astyanax lacustris); B) e C) indicam coleta de órgãos do cascudo 
(Hypostomus commersoni); D) indica coleta de sangue do cascudo (Hypostomus commersoni); E) 
Exemplar de mandi (Pimelodus ortmanni); F) Exemplar de Curimbatá (Prochilodus lineatus). 
 
 
2.3. Análises Bioquímicas 
2.3.1. Biomarcadores bioquímicos 
 

Após a anestesia (MS222 0,02%) alguns parâmetros biométricos, como 

comprimento total (CT) e peso total (PT), foram obtidos para estabelecer o fator de 

condição da determinação de Fulton (K). Posteriormente os animais foram levados 

ao óbito através de punção medular, e realizadas as coletas das amostras de tecido, 

que foram preservadas em nitrogênio líquido e mantidas em ultrafreezer -80oC até o 

processamento. 

As amostras de gônadas dos grupos de tilápias e jundiás da estação verão, 

expostas cronicamente por 6 meses e dos grupos de tilápias expostas por 1 ano, 

cascudos, mandis e lambaris coletados em todos os pontos no reservatório foram 

descongeladas e homogeneizadas a uma proporção de 1:10 (p/v) com os seguintes 

tampões: tampão Tris-HCl / EDTA (Tris-HCl 20 mM, ácido etilenodiamina e tetra-

A B 

c D 

E F 
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acético 1 mM e tampão de fosfato de potássio 0,1 M pH 7,5. As amostras 

homogeneizadas em TissueLyser II Qiagem® (25 Hz, 3 minutos) foram então 

centrifugadas a 10 000 g, 4°C durante 20 min; os sobrenadantes foram aliquotados e 

armazenados a -75°C.  A atividade de GST (KEEN et al., 1976) foi determinada por 

espectrofotometria a 340 nm, enquanto os níveis de tióis não proteicos (TNP) foram 

medidos espectrofotometricamente a 415 nm (SEDLAK & LINDSAY 1968). Os níveis 

de peroxidação lipídica (LPO) foram determinados através do princípio do método de 

FOX, no qual, baseou-se na rápida oxidação do Fe+2 mediada por peróxidos sob 

condições ácidas e posterior formação do complexo Fe+3 com laranja de xilenol na 

presença do estabilizador hidroxitolueno butilado, que absorve a luz na faixa de 550-

570 nm e para H202, hidroxiperóxido de cumeno ou butila (JIANG et al., 1991, 1992). 

As rupturas da cadeia de DNA foram avaliadas utilizando um ensaio de precipitação 

alcalina (OLIVE, 1988; GAGNE E BLASE, 1995). O ensaio foi baseado na 

precipitação com dodecilsulfato de potássio do DNA genômico ligado às proteínas 

(histonas), enquanto as quebras da cadeia de DNA livre não ligadas às proteínas 

permanecem no sobrenadante. Esses fragmentos de DNA foram quantificados 

usando fluorescência (λex 360 nm e λem 450 nm) após a coloração com tinção 

Hoechst. Foram utilizadas soluções padrão de esperma de salmão DNA para 

calibração.  

As concentrações de proteína foram determinadas espectrofotometricamente 

a 595 nm (BRADFORD, 1976), por meio de uma curva padrão com a proteína BSA 

para normalização das concentrações de proteínas totais nas amostras. Todas as 

análises de biomarcadores foram realizadas em um leitor de microplacas (Varioskan-

Lux, Thermo Scientific®). 

 
2.4.  Parâmetros biológicos 
 

Os dados biométricos e de biomassa foram importantes para viabilizar as 

estimativas de investimento reprodutivo por meio do índice gonadossomático (IGS) e 

a condição de saúde dos indivíduos pela estimativa do fator de condição (K). O IGS 

foi determinado para cada indivíduo através da seguinte equação: IGS = Pg/Pt * 100, 

onde Pg é o peso da gônada e o Pt é o peso total. O K adotado foi o isométrico, cujo 

coeficiente angular é fixo (b = 3). Para cada indivíduo calculou-se um valor de K a 

partir da equação: K = Pt/Ct3, onde Ct é o comprimento total.  
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2.5.  Análises de biomarcadores histopatológicos em gônadas 
 
 Após pesagem das gônadas (até 20 indivíduos por grupo) de R. quelen e O. 

niloticus, essas foram coletadas através de cortes nas extremidades das mesmas 

em fêmeas de ambas as espécies (para evitar formação de grânulos e possíveis 

danos na estrutura para sua posterior análise), seguido de fixação por imersão em 

ALFAC (85% de álcool etílico 80%, 10% de formaldeído 40% e 5% de ácido acético 

glacial) por 16 horas. Logo após, o material foi desidratado em soluções crescentes 

de álcool etílico (70-100%), diafanizado em xilol PA e emblocado em resina 

histológica Paraplast Plus (Leica®). Os processos de desidratação e diafanização 

foram realizados no processador de tecidos Micron STP 120. Em seguida, as 

amostras foram emblocadas em Paraplast na mesa de inclusão Micron EC 350 e 

seccionadas em micrótomo semiautomático (Leica® RM 2145). Os cortes de 6 μm 

de espessura foram dispostos e montados em lâminas de vidro. 

 Para visualização dos cortes o material foi corado com hematoxilina e eosina 

(HE). As lâminas foram montadas em Resina Ethelan, e os cortes observados e 

fotografados em microscópio de luz (Olympus BX41), com câmera acoplada para 

captura de imagem (Olympus DC030) para as análises histopatológicas. Para as 

análises foram consideradas as escalas de maturidade gonadal para fêmeas e 

machos, descrita por Silva et al. (2010), Brown-Peterson et al. (2011). 

 

2.5.1. Análises estatísticas 
 
Os dados de IGS e K, biomarcadores bioquímicos e genéticos foram 

checados quanto aos pressupostos de normalidade dos resíduos e homogeneidade 

das variâncias por meio dos testes de Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. 

Transformações logarítimicas (Log10) foram implementadas aos dados, quando 

necessário, para priorizar as análises paramétricas, uma vez que oferecem padrões 

mais robustos. Um protocolo de ANOVA bifatorial (ponto*estação) foi aplicado 

seguido do teste post hoc de Fisher para a comparação das médias. Estas análises 

foram realizadas considerando os sexos separados. 

Para tilápia, utilizou-se o protocolo “two-way MANOVA”, com os fatores 

“pontos amostrais”, estações e “gênero sexual”, seguido pelo teste post hoc de 

Fisher para as comparações de médias. Para as demais espécies aplicou-se a 
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ANOVA de uma via, seguida pelo teste de Fisher, devido a discrepâncias no número 

de indivíduos entre os grupos-teste ou mesmo ausência de exemplares em pontos 

de coleta. 

Para sumarizar e identificar possíveis padrões de efeito aplicou-se aos dados 

das tilápias e dos jundiás, separadamente por espécie, o índice integrado de 

respostas de biomarcadores (IBR), descrito por Beliaeff & Burgeot. (2002) e 

modificado por Sanchez et al. (2013). O IBR pondera a diferença observada nos 

resultados de grupos tratados em relação ao grupo controle (SANCHEZ et al., 2013), 

sendo que os valores basais de cada biomarcador (T0) foram utilizados como o valor 

de referência. Para cada biomarcador individual obteve-se a razão entre o valor 

médio obtido em cada tratamento e o respectivo valor médio da linha de base (T0), a 

qual foi transformada em log (Yi). Em seguida, calculou-se a média geral (μ) e o 

desvio-padrão (s), considerando os valores de Yi de um determinado biomarcador. 

Os valores de Yi foram padronizados pela fórmula: Zi = (Yi-μ)/s. A diferença entre Zi 

e Z0 (T0) foi utilizada para definir o índice de desvio do biomarcador (A). Para se 

obter a resposta integrada de múltiplos biomarcadores, o valor de A para cada 

biomarcador foi calculado, sendo o IBR estabelecido pela soma dos valores 

absolutos de A (VIEIRA et al., 2016). 

 

2.6.  Resultados 
2.6.1. Biomarcadores Bioquímicos 
 
A partir da análise fatorial multivariada de variância (MANOVA) observou-se que 

ambos os fatores (pontos amostrais e gênero sexual) interferiram de maneira 

significativa na resposta do conjunto das variáveis bioquímicas e nos danos ao DNA das 

tilápias (WL= 0.67, F24,112= 1.69, p< 0.05), principalmente devido aos maiores valores 

registrados em todos os biomarcadores no ponto Barragem para os machos (Fig. 2), 

após 12 meses de exposição. A atividade da GST e os níveis de NPT foram igualmente 

altos para as fêmeas neste mesmo ponto amostral e período de exposição.  
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FIGURA 2. Biomarcadores bioquímicos e de danos ao DNA  

 
Fonte: O Autor (2021). A) Análise de Glutationa S-Transferase (GST); B) Tióis não proteicos (NPT); C) 
Peroxidação Lipídica (LPO) e D) Danos ao DNA em machos e fêmeas em diferentes pontos, na estação de 
verão e no período de 1 ano no Reservatório de Segredo para a espécie Oreochromis niloticus. 

 
 

Para o jundiá, constatou-se que apenas a atividade da GST nas fêmeas e os 

níveis de LPO nos machos apresentaram valores mais elevados que o grupo 

controle, sendo, respectivamente, nos pontos Floresta e Iratim e após 6 meses de 

exposição (Fig. 3). 
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FIGURA 3. Biomarcadores bioquímicos e de danos ao DNA  

 
Fonte: O Autor (2021). A) Análise de Glutationa S-Transferase (GST); B) Tióis não proteicos (NPT); C) 
Peroxidação Lipídica (LPO); D) Danos ao DNA nas fêmeas e E) Análise de Glutationa S-Transferase (GST); 
F) Tióis não proteicos (NPT); G) Peroxidação Lipídica (LPO) e H) Danos ao DNA nos machos em diferentes 
pontos, na estação de verão no Reservatório de Segredo para a espécie Rhamdia quelen. 
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As demais espécies de peixes nativos, coletadas nos mesmos pontos de 

instalação dos tanques-rede, apresentaram os dados sumarizados na tabela 1. Para 

os mandis (Pimelodus maculatus), foi observado uma menor atividade da GST nos 

indivíduos coletados no ponto Iratim e maiores níveis de NPT e de danos ao DNA 

nos exemplares do ponto Floresta. Nenhuma diferença significativa foi detectada 

entre os pontos de coleta para os biomarcadores de cascudo (Hypostomus 

commersoni). Para os lambaris (Astyanax lacustris), apenas uma maior taxa de 

danos ao DNA foi observada nos exemplares coletados o ponto Iratim. 

 
TABELA 1. Biomarcadores bioquímicos e de danos ao DNA em diferentes pontos, na estação de verão no Reservatório de 
Segredo para as espécies nativas da Bacia do Iguaçu 

Espécies/local Biomarcadores 
Pimelodus maculatus LPO GST NPT Danos ao DNA 

Barragem 

0.0036±0.005

a 

0.005±0.094

a 

1.81±0.93

a 
361.6±60.1a 

Iratim 

0.0011±0.001

a 

0.001±0.001

b 

2.14±1.43

a 

637.9±441.6a

b 

Floresta 

0.0026±0.003

a 

0.003±0.026

a 

4.19±1.78

b 
838.4±265.8b 

Hypostomus commersoni 
    

Barragem 

0.0028±0.003

a 

0.067±0.055

a 

5.87±4.33

a 
410.9±220.3a 

Floresta 

0.0037±0.006

a 

0.047±0.047

a 

4.31±1.77

a 
412.0±657.1a 

           Astyanax lacustris  
    

Barragem 

0.0021±0.001

a 

0.038±0.019

a 

3.99±3.14

a 
664.3±218.8a 

Iratim 

0.0057±0.010

a 

0.056±0.067

a 

3.68±3.41

a 

1041.4±409.3

b 

Floresta 

0.0014±0.001

a 

0.018±0.031

a 

4.67±2.74

a 

753.0±371.8a

b 

Fonte: O Autor (2021). 

 

O IBR das tilápias permitiu revelar, para ambos os sexos, que os 

biomarcadores tiveram valores, em geral, inferiores comparando os pontos com o 

grupo controle após 6 meses de exposição. Por outro lado, verificou-se que um 

maior tempo de exposição (12 meses) elevou substancialmente a atividade da GST 

e os níveis de LPO, NPT e os danos ao DNA nos machos do ponto Barragem e 
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também aumentou a GST e o NPT no ponto Iratim. Para fêmeas, observou-se um 

aumento da atividade da GST e os níveis de NPT no ponto Barragem e, em menor 

grau, no ponto Iratim, também após 12 meses de exposição (Fig. 4). 

 
FIGURA 4. Índice integrado de resposta de biomarcadores 

 
O Autor (2021). IBR de tilápias fêmeas expostas por: A) 6 meses no verão e B) 12 meses. IBR de 
tilápias machos expostos por C) 6 meses no verão e D) 12 meses. 

 

O IBR realizado com os dados de jundiá permitiu evidenciar que todos os 

biomarcadores registrados para as fêmeas do ponto Floresta (exceto LPO), seguido 

do ponto Barragem, tiveram valores acima do controle após 6 meses de exposição. 

Nos machos, verificou-se que apenas os níveis dos biomarcadores LPO e NPT do 

ponto Iratim tiveram valores acima do controle. Contudo, vale destacar que não 

houve amostragem de exemplares no ponto Barragem, não permitindo inferência 

sobre seus resultados (Fig. 5). 

 
 



164 
 
 

 

FIGURA 5. Índice integrado de resposta de biomarcadores 
 

 
Fonte: O Autor (2021). IBR de A) fêmeas e B) machos de jundiás expostos por 6 meses na estação 
de verão. 
 

 

2.6.2. Biomarcadores histopatológicos 
 
 Para a espécie Oreochromis niloticus, foram identificados ovários semi desovados 

com notável presença de folículo pós ovulatório, obtidos no ponto Controle, da estação 

de inverno (Figura 6 A) e testículos em desenvolvimento obtido no ponto Barragem, 

também no inverno (Figura 6 B). 
FIGURA 6. Corte histológico de gônadas de Oreochromis niloticus 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A) Ovário semidesovado obtido no ponto Controle e B) testículo em desenvolvimento obtido no ponto 
Barragem. FPO - O asterisco indica o predomínio de folículos pós ovulatórios presentes no ovário da fêmea. 
SPZ – espermatozoide. Corados com Hematoxilina-Eosina. 
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 Já para a espécie Rhamdia quelen foram observados ovários e testículos 

maduros obtidos no ponto Controle na estação de verão e inverno respectivamente 

(Figura 7 A e B) e ovários e testículos em desenvolvimento, obtidos no ponto Barragem, 

ambas da estação de inverno (Figura 7 C e D). 

 
FIGURA 7. Corte histológico de gônadas de Ramdia quelen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
A) Ovário e B) testículos maduros obtidos no ponto Controle e Barragem respectivamente. C) Ovário 
e D) testículos em desenvolvimento, obtidos no ponto Barragem e Controle respectivamente. FOV – 
Folículo ovariano; SPZ – espermatozoide. Corados com Hematoxilina-Eosina.  
 
2.6.3. Biomarcadores somáticos 
 
Das espécies cultivadas em tanques-rede, a tilápia apresentou em geral um maior 

investimento reprodutivo, ou seja, uma gônada maior e mais desenvolvida em relação ao 

tamanho do corpo na estação do inverno, indistintamente para fêmeas e machos alocando 

energia com estoque nutritivo para o momento da reprodução no verão. Ainda, as fêmeas 

apresentaram os maiores valores de IGS independente do ponto de coleta. Valores 

significativamente mais elevados de IGS foram detectados no ponto Controle para fêmeas e 

para machos, sendo os menores valores registrados nos pontos Iratim e Barragem para 

fêmeas e no ponto Floresta para os machos. Nenhuma variação significativa nos valores de 

K foi observada entre os sexos, estações e pontos de coleta das tilápias (Tabela 2). A 
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espécie de jundiá apresentou um maior investimento reprodutivo no verão para ambos os 

sexos, independentemente do ponto de coleta. Em geral, as fêmeas tiveram maiores valores 

de IGS que os machos, sendo os pontos Controle e Barragem os de maior investimento e os 

pontos Iratim e Floresta os de menor valor. O K foi maior somente para fêmeas dos pontos 

Barragem (verão) e Floresta (ambas as estações). 

 
TABELA 2. Valor médio e desvio-padrão do índice gonadossomático e fator de condição isométrico para 
fêmeas e machos de tilápias - Oreochromis niloticus e jundiás - Rhamdia quelen nas duas estações após 6 
meses de exposição 

Ponto Estação IGS F K F                  IGS M K M 
Oreochromis niloticus 
Controle 

 
Inverno  

1.32±1.19a 0.017±0.001a 0.29±0.09a 0.017±0.001a 
Barragem 0.63±0.69b 0.016±0.004a 0.17±0.14ab 0.017±0.001a 
Iratim 0.19±0.07c 0.018±0.001a 0.20±0.09a 0.018±0.002a 
Floresta 0.50±0.35b 0.017±0.001a 0.10±0.04b 0.018±0.002a 
Controle 

Verão 

0.64±0.80b 0.017±0.001a 0.20±0.08ab 0.017±0.001a 
Barragem 0.24±0.14c 0.019±0.005a 0.15±0.09ab 0.018±0.002a 
Iratim 0.36±0.44bc 0.017±0.001a 0.18±0.27ab 0.017±0.001a 
Floresta 0.43±0.75b 0.017±0.001a 0.15±0.09b 0.017±0.001a 
Rhamdia quelen 
Controle 

Inverno  
  

0.77±0.23a 0.007±0.001a 0.92±0.87a 0.008±0.001a 
Barragem 0.78±0.22a 0.007±0.001a 1.03±1.20a 0.008±0.001a 
Iratim 0.59±0.28b 0.007±0.001a 0.33±0.32b 0.007±0.001a 
Floresta 0.38±0.16b 0.009±0.001b 0.69±0.58a 0.009±0.001a 
Controle 

Verão 

3.36±4.03c 0.007±0.001a 2.99±2.32c 0.008±0.001a 
Barragem 4.09±3.28c 0.010±0.002b 1.41±1.33a 0.008±0.001a 
Iratim 2.24±1.46d 0.008±0.001a 1.13±0.97a 0.008±0.001a 
Floresta 1.75±1.92d 0.009±0.001b 0.70±0.66ab 0.009±0.001a 
Fonte: O Autor (2021). IGS – índice gonadossomático; K – fator de condição; M – machos e F – fêmeas. 
 

As espécies residentes coletadas no reservatório apresentaram para fêmeas e 

machos os maiores valores de IGS no ponto Barragem, embora não estatisticamente 

significativos. Por outro lado, o fator de condição foi significativamente menor neste ponto e 

maior nos pontos Iratim e Floresta, principalmente para fêmeas de Hypostomus commersoni 

e Pimelodus ortmanni (Tabela 3).  
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TABELA 3. Valor médio e desvio-padrão do índice gonadossomático e fator de condição isométrico para 
fêmeas e machos de Astyanax lacustris, Hypostomus commersoni e Pimelodus maculatus coletados no 
Reservatório de Segredo 
Ponto IGS F   K F   IGS M K M 
Astyanax lacustris  
Barragem 7.69±4.41a 0.013±0.002a 4.13±6.47a 0.010±0.005a 
Iratim 5.05±3.04a 0.013±0.002a 1.89±1.85a 0.013±0.001a 
Floresta 5.44±3.04a 0.015±0.002a 1.17±0.56a 0.012±0.001a 
Hypostomus commersoni  
Barragem 1.19±0.72a 0.004±0.002a 0.08±0.10a 0.008±0.001a 
Iratim 0.53±0.73a 0.009±0.001b 0.04±0.02a 0.007±0.001a 
Floresta 0.44±0.61a 0.007±0.001b 0.03±0.03a 0.007±0.001a 
Pimelodus ortmanni 
Barragem 7.10±10.28a 0.005±0.002a - - 
Iratim 1.44±3.26a 0.008±0.001b 1.51±2.38 0.005±0.002 
Floresta 4.13±3.71a 0.009±0.001b 1.38±2.19 0.009±0.001 
Fonte: O Autor (2021). IGS – índice gonadossomático; K – fator de condição; M – machos e F – fêmeas. 
 
 

3. Discussão 
 
3.1. Biomarcadores Bioquímicos 
 

Em suma, a diminuição no sistema antioxidante para todos os grupos, em relação ao 

grupo controle, no período de verão em tilápias expostas por 6 meses, indicou uma 

menor capacidade de metabolização dos xenobióticos nas gônadas e maior 

susceptibilidade a causar danos em macromoléculas, como o DNA. GST e GSH estão 

envolvidos diretamente com o metabolismo de xenobióticos, pode-se inferir que se há 

uma baixa atividade de GST e baixa quantidade de tióis não proteicos, o sistema de 

metabolização de xenobióticos pode estar defasado nesses organismos, estando mais 

susceptível a ação tóxica de contaminantes, provavelmente podendo afetar a viabilidade 

dos gametas e, portanto, a reprodução. 
Em estudos realizados na Bacia do Médio Iguaçu, os biomarcadores bioquímicos e 

genéticos em cérebro, fígado e sangue de Psalidodon bifasciatus mostraram mudanças 

no estado de saúde dos peixes, demonstrando que a biota está provavelmente exposta 

a micro poluentes com potencial neurotóxicos e pró-oxidantes (BUENO-kRAWCZYK et 

al., 2015). O. niloticus expostos às águas da Médio e Baixo Iguaçu apresentou 

alterações bioquímicas caracterizadas por altas concentrações de NPT e LPO no fígado 

(SANTANA et al., 2018).  Na bacia do Baixo Iguaçu, os dados confirmaram o maior 

impacto de micropoluentes para locais sob influência de práticas agrícolas e urbanas, 
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com maior índice de danos ao DNA e depleção de GST e NPT no fígado da espécie 

Psalidodon bifasciatus (GHISI et al., 2020). 
Já no caso do aumento da atividade da GST bem como os danos em 

macromoléculas observados pela 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 (GOBIA et al., 2018). 
 

3.2. Biomarcadores histopatológicos 
 

O processo reprodutivo estava ocorrendo normalmente, tanto para as espécies 

expostas nos tanques-redes, quanto para as espécies coletadas no reservatório, no 

inverno notou-se maior predomínio de gônadas em desenvolvimento e no verão a maior 

frequência de indivíduos maduros. Após análise histopatológica de todas as gônadas, 

não foram encontrados danos morfológicos, mostrando um mesmo padrão de 

desenvolvimento gonadal observado em outros trabalhos com teleósteos. 

Sanchez. (2006) não encontrou alteração significativa em gônadas de machos e 

fêmeas, portanto não visualizando alterações nas células da linhagem espermática 

quando comparadas com o grupo controle de Rhamdia quelen expostos ao 17α-

etinilestradiol (EE2) e 17β-estradiol (E2) após um período de 14 dias. O mesmo não foi 

observado a espécie nativa surubim (Steindachneridion melanodermatum) do baixo 

Iguaçu (Bacia do Paraná), no qual, o desenvolvimento dos folículos ovarianos seguiu os 

mesmos padrões de desenvolvimento descritos para outros teleósteos (ASSUMPÇÃO et 

al., 2021).  
No entanto, outros trabalhos mostram que as análises histológicas e seu poder 

preditivo para a aptidão da população estão atualmente subestimados e deveriam, 

portanto, se tornar um componente padrão na avaliação de potenciais desreguladores 

endócrinos. Ambientes aquáticos com diferentes fontes de poluição e com presença de 

micropoluentes orgânicos e inorgânicos podem prejudicar o desenvolvimento gonadal de 



169 
 
 

 

machos e fêmeas de diferentes espécies. Essas alterações podem interferir no sucesso 

reprodutivo e perpetuação das espécies nos ambientes impactados, como descrito por 

Yamamoto et al. (2018). Zulfahmi et al. (2018), observaram que a exposição ao efluente 

da fábrica de óleo de amêndoa (POME) desencadeou um declínio no índice 

gonadossomático e encolheu o diâmetro do oócito da tilápia do Nilo - Oreochromis 

niloticus. O exame histopatológico confirmou que a exposição ao POME impactou na 

ocorrência de atresia folicular, desorientação da forma da gônada, depleção da camada 

de chinion e degeneração granular da gema.  
O mesmo ocorreu com o desenvolvimento gonadal dos machos da espécie 

Oreochromis niloticus expostas em todas as concentrações (25%; 50% e 100%) com a 

água do alto rio Iguaçu, na região metropolitana de Curitiba, nos estudos de Gemusse et 

al. (2021), onde três das quatro fases de maturação das espermatogônias foram 

alteradas, assim como a quantidade de células espermáticas nos lobos/ductos também 

diminuíram em indivíduos expostos na concentração de 25%. Além disso, a exposição à 

água do alto rio Iguaçu também levou à degeneração e vacuolização dos ductos 

seminíferos, descolamento epiteliais e perda de células. 
Ainda em estudos realizados por Bahn et al. (2020), em experimentos realizados no 

tratamento com 17 β-estradiol (10 mg de E2/kg) para a espécie de peixe marinho 

barramundi (Lates calcarifer Bloch), o desenvolvimento testicular foi suprimido 

significativamente. O tratamento com 17 α-etinilestradiol (EE2) resultou em fibrose nos 

tecidos da gônada em uma taxa dependente da dose.  
É sabido que os poluentes orgânicos endosulfan e clordano detectados na Bacia e 

identificados nesse estudo, representam contaminantes já proibidos na maioria dos 

países, mas sua presença pode ser entendida pela persistência dessas moléculas no 

meio ambiente, e pelo uso recente em países em desenvolvimento, como descrito por 

Bernhardt et al. (2017). Todos esses compostos orgânicos são altamente lipofílicos e 

constituem um risco ecológico devido aos seus efeitos sobre deficiências congênitas, 

desregulação endócrina e distúrbios reprodutivos para as espécies presentes na Biota 

do rio Iguaçu e reservatório de Segredo. (STEHLE E SCHULZ, 2015; YAMAMOTO et al., 

2018; GEMUSSE et al., 2021).  
Apesar dos resultados morfológicos nas gônadas nesse estudo indicarem que o 

desenvolvimento gonadal encontra-se normal, outros estudos mostram nítidas 

alterações morfológicas gonadais masculinas e femininas de peixes expostos a 

diferentes fontes poluidoras. Nesse sentido, o uso de vários biomarcadores é 
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indispensável quando se pretende analisar as respostas biológicas em gônadas ou outro 

tipo de tecido, após exposição a micropoluentes. 
 

3.3.  Biomarcadores Somáticos  
 

Os índices somáticos indicam o estado de saúde geral dos peixes, possíveis 

distúrbios na alimentação, alocação de energia no fígado e produção de gametas 

(SILVA, 2010). Entre eles o fator de condição (K), relacionado com o desenvolvimento 

corporal pode ser influenciado por diversos fatores ligados à espécie, a idade, ao 

desenvolvimento ontogenético, ao período reprodutivo, e às características ambientais 

como período do ano e temperatura (CAMARA; CARAMASCHI; PETRY, 2011). 

Silva. (2010) observou que comunidades de peixes estabelecidas perto de cidades 

podem estar relativamente adaptadas a sazonalidade das chuvas e a exposição dos 

poluentes não encontrando diferenças significativas entre elas, quando analisado o K. 

No entanto, essa diferença no fator de condição poderia ter sido causada por uma 

possível variação da concentração dos poluentes nesse ponto experimental devido a 

possíveis mudanças nas fontes de poluentes locais, no regime de chuvas e nas 

interações físicas e químicas entre água e sedimento. O aumento do valor do K foi 

encontrado em área impactada por efluente doméstico na população de Psalidodon 

bifasciatus, também foi observado em um reservatório que recebe efluente de uma 

indústria de açúcar no México, nas espécies de peixes Ameca splendens e Goodea 

atripinnis (SILVA, 2010). 

A espécie A. altiparanae também é de alimentação generalista (CASSEMIRO; 

HAHN; FUGI, 2002) e conta com alta mobilidade entre os pontos de coleta, o que 

poderia dificultar a interpretação de exposição a apenas um dos pontos estudados para 

essa espécie. Os animais da espécie H. commersoni estão mais associados com 

ambientes de fluxo rápido, são habitantes do fundo, alimentando-se das algas aderidas 

ao substrato rochoso (GARAVELLO & GARAVELLO, 2004). Portanto, é uma espécie 

que é mais afetada pelos poluentes presentes no sedimento e mais relacionada com os 

pontos estudados. 

De modo geral, os menores índices somáticos foram encontrados nos peixes de 

Iratim e Floresta. Os resultados do tratamento aliados às análises químicas permitem 

inferir que a pior qualidade da água se encontra nesses locais, podendo indicar um 

estado fisiológico e de saúde piores dos indivíduos. Tal achado pode estar relacionado 
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à presença de POPs encontrados em maiores concentrações, como PCBs, HCBs e g-

clordanos, nestas regiões. Os efeitos dos PCBs foram extensivamente pesquisados e, 

especialmente, os congêneres para hidroxilados exibiram atividade estrogênica em 

peixes, além de afetar a reprodução e o crescimento (KLEINKAUF et al., 2004; 

YAMAMOTO et al., 2018). 

Uma diminuição na saúde geral pode afetar a fisiologia normal dos peixes e induzir 

alterações adversas, por exemplo, no fator de condição (k). No entanto, os efeitos dos 

desreguladores endócrinos também podem ser obscurecidos pelo fato de que alguns 

desses poluentes são potencialmente tóxicos por si mesmos (KIME, 1998; KLEINKAUF 

et al., 2004). Embora a diminuição da saúde de uma população por algum outro motivo 

possa tornar insignificantes os efeitos de desregulação endócrina, também pode 

aumentar a suscetibilidade de peixes individuais a serem afetados por desreguladores 

endócrinos como consequência secundária (KLEINKAUF et al., 2004). 

Valores significativamente mais baixos nas médias de IGS, principalmente dos 

grupos de tratamento Iratim e Floresta na estação de primavera e verão no grupo dos 

jundiás e tilápias, podem estar relacionados parcialmente à poluição xenoestrogênica, 

indo de acordo com os resultados de maiores concentrações de POPs encontrados 

nesses locais, tanto no presente estudo e também de acordo com outros estudos 

prévios. Os valores médios de IGS significativamente mais baixos do peixe solha 

europeia (Platichthys flesus), foram relacionados à poluição devido às atividades 

antrópicas (KLEINKAUF et al., 2001). Além disso, Johnson et al. (1998) relataram 

valores mais baixos de IGS de fêmeas para o linguado (Pleuronectes vetulus) em 

locais fortemente contaminados com hidrocarbonetos aromáticos e bifenilas 

policloradas em comparação com locais de referência menos poluídos.  

As concentrações dos xenobióticos aos quais a biota vai estar exposta pode mudar 

de acordo com a distribuição das fontes dos contaminantes assim como às mudanças 

nas características do ambiente (BATHIA et al., 2010; LINDIM et al., 2016; ZHU et al., 

2014), incluindo fatores como a sazonalidade (NIE et al., 2012). Sobre as tendências 

sazonais gerais encontradas para os biomarcadores examinadas observou-se um 

aumento nos mesmos parâmetros na estação de primavera e verão, principalmente 

para o grupo de jundiás, seguida pelo fator de condição (k) na mesma estação. Isso 

pode estar relacionado ao período reprodutivo dos animais, que ocorrem mais 

intensamente nessa época, ficou demonstrado que em outros estudos, nos meses de 

novembro/dezembro, o IGS atingiu valores de pico registrados e as concentrações de 
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lipotestosterona lipídica e masculina atingiram seu pico em dezembro (KLEINKAUF, 

2001). O fígado de peixe funciona como um órgão de armazenamento de lipídios e 

glicogênio, e como órgão produtor de VTG. Portanto, é esperado seu aumento de 

tamanho durante o tempo de maturação gonadal pouco antes da desova e que esse 

aumento observado no IHS e IGS nesses animais, durante novembro, 

concomitantemente com o aumento da concentração de lipídios no fígado, é, portanto, 

uma ocorrência natural (KLEINKAUF et al., 2004). 

Já para o grupo de tilápias, essa observação de aumento natural em determinados 

períodos não foi observada, visto que sua reprodução ocorre o ano todo e que os 

valores tendem a não apresentar diferenças muito significativas em diferentes estações 

do ano. 

De modo geral, supõe-se que o IGS reduzido no estudo de Giang et al. (2018) possa 

refletir um efeito anti-androgênicos em peixes resultantes da presença de POPs e 

metais no local pesquisado. E que, portanto, esses índices correlacionados com outros 

biomarcadores de saúde podem indicar poluição no ambiente aquático. 
 

4. Considerações finais 
 

Apesar de não terem sido encontrados danos e alterações morfológicas nas 

gônadas analisadas nesse estudo, os resultados de K e IGS aliados as análises 

químicas dos compostos orgânicos e metais da água e sedimento conjuntamente com 

as análises bioquímicas das gônadas, podem indicar que os pontos de Barragem, Iratim, 

Floresta estão impactados por diferentes fontes de poluentes (domésticos, industriais e 

agrícolas) quando comparados ao grupo controle. Nesse sentido, políticas eficazes por 

parte da concessionária COPEL, são necessárias para a mitigação dos danos causados, 

e assim, para a conservação e preservação da biodiversidade ameaçada, bem como, 

para aqueles que dependem desses recursos naturais. 

As espécies, tanto dos tanques-redes, quanto residentes do reservatório estão se 

reproduzindo naturalmente, tendo sido observados o desenvolvimento, clímax e por fim, 

o estádio de desova. No entanto, apesar de se reproduzirem, não é garantido a 

sobrevivência da prole, sua viabilidade e a reprodução dessa nova geração, nesse 

sentido, estudos ecotoxicológicos são cada vez mais necessários, para desvendar e 

elucidar se existem mecanismos de desregulação endócrina, e se os mesmos estão 

sendo ocasionados por xenoestrógenos. Da mesma forma, a identificação de possíveis 
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lacunas nos efeitos que a mistura de poluentes ocasiona no ambiente aquático são 

necessários, justamente para avaliar a qualidade e viabilidade de novas gerações que 

porventura se desenvolvam nesse mesmo hábitat. 

Com isso, demais estudos realizados pelo nosso grupo de toxicologia celular da 

UFPR, confirmam as possíveis implicações ecológicas, como em Barreto (2018), que 

realizou a exposição dos estágios iniciais de desenvolvimento de dourado (Salminus 

brasiliensis), curimbatá (Prochilodus lineatus), jundiá (Rhamdia quelen) e pintado 

(Pseudoplatystoma corruscans) à água do rio Atuba (rio que conflui com o Iraí para 

formação do rio Iguaçu) e observou que a exposição produziu efeitos letais e subletais 

variáveis entre as espécies. Os resultados mais graves observados nos embriões e 

larvas expostos indicaram um alto índice de degradação da água e revelou os possíveis 

efeitos deletérios para a biota. 

Barreto (2019) afirma que mesmo assumindo considerável tolerância dos estágios 

de vida mais tardios aos efeitos observados nas larvas, as populações poderiam, ainda 

assim, exibir uma diminuição crítica de densidade ou ser extintas em poucos anos de 

exposição à água do rio e que a modelagem matemática, revelou consequências 

drásticas a nível populacional para as espécies analisadas, reforçando seu papel como 

uma ferramenta complementar importante aos estudos ecotoxicológicos.  

Golin (2021) relatou que a água do rio Iguaçu induziu malformações em larvas de R. 

quelen, sugeriu uma correlação entre malformação e mistura de poluentes. Além disso, 

com a aplicação de modelagem matemática ficou demonstrado que em condições 

naturais similares às avaliadas no estudo, a dinâmica populacional de R. quelen seria 

afetada, havendo uma redução populacional 40,48% no rio Iguaçu. O estudo mostrou 

que as espécies de peixes encontradas na bacia do rio Iguaçu podem estar sendo 

afetadas pela presença de micropoluentes na água, colocando em risco a dinâmica 

entre as espécies. Esses estudos e os anteriores foram de imensa relevância, pois 

confirmam e corroboram os resultados apresentados aqui. 
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Conclusão final da tese 
 

O objetivo do Capítulo I dessa tese foi a padronização das técnicas moleculares 

SDS Page, western blotting e ELISA que visavam estabelecer parâmetros e perfis 

proteicos da VTG. Com isso foram realizados experimentos e vários procedimentos de 

adaptação de protocolos que possibilitassem com segurança a investigação do papel de 

micropoluentes em alguns eventos de reprodução. Nesse caso, o objetivo foi alcançado 

com sucesso e todas as padronizações com os respectivos grupos controles positivos e 

negativos foram realizados com êxito. 

 É importante ressaltar que os testes de padronização exigem um trabalho 

laborioso, que envolve muitos detalhes metodológicos que podem ser imprescindíveis 

para os resultados apresentados. Para realizar esses testes, foi preciso estudar e 

conhecer bem a proteína de interesse e o alvo a ser investigado. Nesse caso, devido às 

características estruturais de instabilidade como alta degradação, fosforilação, 

glicosilação e formação de oligômeros com a expressão da VTG, foi um desafio a mais. 

Para a realização dos testes propostos, os grupos controles de Oreochromis 

niloticus e Rhamdia quelen foram selecionados, onde cada espécie apresentou 

especificidade e singularidade própria. Chamamos a atenção para um aspecto 

importante que foi o teste de diferentes anticorpos na busca do reconhecimento espécie-

antígeno, o que demandou um esforço ainda maior nas padronizações.  

No entanto, foi possível com a padronização das técnicas mencionadas garantir 

vantagens em relação ao custo do processo e o estabelecimento de protocolos dentro 

do nosso grupo de pesquisa. Com a purificação de diferentes anticorpos como anti-

jundiá, anti-cará e anti-VTG-R, além da purificação da VTG os protocolos tornaram-se 

mais promissores e confiáveis. Todos os esforços realizados no Capítulo I, o que 

demandou a maior parte laboratorial, foi possível aplicar o estudo de campo com a 

avaliação das amostras dos experimentos realizados no reservatório de Segredo, um 

dos integrantes da bacia do rio Iguaçu/PR, que é objetivo do Capítulo II. 

Com isso, o capítulo II se concentrou em avaliar o papel dos micropoluentes 

presentes no reservatório de Segredo na expressão da VTG tanto nas espécies que 

povoaram os tanques redes (Rhamdia quelen e Oreochromis niloticus) como em 

espécies nativas residentes do reservatório. O estudo possibilitou avaliar a qualidade da 

água em três pontos do reservatório, além de um ponto controle montado na estação de 

piscicultura da COPEL. A realização do experimento in situ, foi de extrema importância, 



179 
 
 

 

pois possibilitou uma avaliação mais padronizada, visto que os animais que povoaram 

os tanques redes apresentam uma mesma origem, idade e procedência genética. 

Comparativamente, o uso de espécies residentes do reservatório e nativas do rio Iguaçu, 

foram igualmente importantes para avaliar a plasticidade do método e estabelecer um 

parâmetro de comparação espacial e temporal com as espécies mantidas nos tanques 

redes.  

Essas respostas aliadas às análises dos parâmetros físico-químicos, análises 

químicas da água, sedimento e tecidos alvos de poluentes orgânicos e inorgânicos 

foram importantes para estabelecer um fator causal, da mesma forma que indicavam as 

possíveis fontes poluidoras do reservatório e o nível de comprometimento desse 

ecossistema pelos fenômenos de bioacumulação e biomagnificação. Adicionalmente 

foram inseridos tanto na produção dos resultados como na discussão, a importância dos 

períodos sazonais na biodisponibilidade e nos efeitos dos micropoluentes encontrados 

no reservatório.   

Os resultados de análise química dos poluentes orgânicos e metais tóxicos, 

juntamente com os níveis alterados de VTG observados no Capítulo II em praticamente 

todos os pontos, sugerem uma interferência potencial dos micropoluentes no sistema 

endócrino estrogênico das espécies que compõem a ictiofauna local, o que é motivo de 

grande preocupação visto que mais de 70% das espécies de peixes da bacia do rio 

Iguaçu são endêmicas. Isso tem um peso muito grande quando discutimos a ação do 

homem e os riscos para a biodiversidade desse importante ecossistema aquático para o 

Sul do Brasil.  Os resultados mostram ainda que não há um gradiente de poluição no 

reservatório como se imaginava, devido à proximidade do ponto localizado na montante 

do lago com o reservatório de Foz do Areia, uma das áreas da bacia mais atingida pela 

atividade antrópica no alto Iguaçu. Os micropoluentes não possuem uma única fonte, na 

verdade a fonte é difusa, favorecida pelos tributários do reservatório e pela intensa 

atividade agropecuária no seu entorno. 

Portanto, a detecção de VTG no plasma de machos das espécies estudadas 

nesse trabalho indicam a biodisponibilidade de poluentes desreguladores endócrinos 

(EDCs) em concentrações relevantes, ao ponto de interferir com os padrões 

reprodutivos, principalmente nos pontos de Iratim e Floresta, localizados 

respectivamente na parte mediana e à montante do lago. Por outro lado, os menores 

níveis de vitelogenina em fêmeas adultas de O. niloticus e R. quelen expostos 

cronicamente nos tanques redes, em todos os pontos considerados e em ambas as 
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estações do ano durante o período reprodutivo, é um indicador a mais de efeito 

estrogênico aumentando a importância da discussão sobre o papel dos micropoluentes 

com fatores antiestrogênicos, e que igualmente podem causar distúrbios nos padrões 

reprodutivos. Portanto, os baixos níveis de VTG plasmático detectados representam um 

desfecho reprodutivo relevante, indicando a influência de EDCs para as espécies de 

peixes do reservatório de Segredo, eventos esses que podem ser corroborados com os 

resultados obtidos com as atividades relatadas no Capítulo III.  

No Capítulo III, buscamos avaliar o papel dos micropoluentes encontrados no 

reservatório de Segredo com outros tipos de efeitos que pudessem agregar informações 

quanto aos danos observados e relatados no Capítulo II. Apesar de não ter sido 

encontrada nenhuma alteração histológica expressiva em gônadas de machos e fêmeas 

nesse estudo, essa informação não é suficiente para afirmar que a reprodução esteja 

ocorrendo normalmente nas espécies de peixes consideradas nesse estudo. A ausência 

de danos morfológicos nas gônadas, não mostram efetivamente que a prole vá se 

desenvolver e garantir a manutenção da população, visto que alguns aspectos 

relacionados com a reprodução mostraram efeitos precoces que podem interferir 

negativamente com a qualidade dos óvulos, como os distúrbios na síntese da VTG.  

Dentro dos diferentes níveis de organização biológica, os efeitos androgênicos e 

antiandrogênicos podem atuar afetando populações inteiras com consequências para a 

comunidade e todo o ecossistema, dependendo da intensidade de descarga nos corpos 

hídricos e da capacidade de neutralização dos poluentes nesses ambientes. No entanto, 

os dados referentes à aplicação dos índices somáticos nas gônadas, bem como os 

biomarcadores de estresse oxidativo, mostram que apesar das gônadas estarem se 

desenvolvendo normalmente nos períodos reprodutivos das espécies, indicam também 

efeitos dos micropoluentes que podem comprometer a função desses tecidos, 

principalmente para a qualidade de óvulos, espermatozóides e a integridade dos ovos. 

Portanto, como há indícios desses efeitos, estudos focados principalmente nos primeiros 

estágios de desenvolvimento são necessários para um diagnóstico mais conclusivo dos 

efeitos reprodutivos observados tanto no Capítulo II, como no Capítulo III. Nesse 

sentido, o Grupo de Pesquisa em Toxicologia Celular, possui em andamento dois 

projetos avaliando exatamente o papel desse micropoluentes encontrados no sedimento 

do reservatório nos estágios iniciais de desenvolvimento, aplicando modelagem 

matemática para investigar os riscos para a manutenção das respectivas populações.  
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De forma geral, os resultados relatados nesse trabalho indicam impactos 

variados sobre alguns fatores que podem alterar os padrões reprodutivos das espécies 

utilizadas nos pontos considerados do reservatório de Segredo, no entanto, a análise do 

papel desses micropoluentes encontrados nos mecanismos de regulação e os potenciais 

danos nos estágios iniciais de desenvolvimento seriam necessários para complementar 

esses resultados. A bacia do rio Iguaçu é palco de diversos impactos ambientais que 

vão desde o despejo de poluentes pela grande diversidade de atividades antrópicas, até 

a construção de seis barragens hidroelétricas que mudam completamente a dinâmica do 

rio. Todos esses fatores externos colocam em risco a biodiversidade desse importante 

ecossistema, onde a ocorrência das espécies endêmicas de peixes é maior que 70%. 

Além disso, os impactos observados no rio Iguaçu podem também impactar o 

abastecimento humano, fazendo com que os resultados desse estudo sejam de grande 

interesse público. Apesar disso, os dados relatados nesse trabalho apontam para novas 

investigações que possam avaliar outros desfechos endócrinos referentes à reprodução 

e de exposição, e compreender melhor o risco para a vida selvagem e sua 

biodiversidade, bem como para populações humanas. Finalmente, o presente estudo 

complementa outros trabalhos já realizados nos reservatórios do rio Iguaçu e com isso 

aumenta o banco de dados de efeitos biológicos de micropoluentes presentes na bacia 

do rio, favorecendo a implementação de políticas de conservação para a região.  
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ANEXO 1 – PROTOCOLO DE INOCULAÇÃO E EXTRAÇÃO DE ANTICORPOS 
IGY 

 
O anticorpo IgY contra a VTG-R (proteína recombinante) (FOLLE, 2018) foi 

induzido em duas galinhas caipiras vermelhas (Rhode Island Red), sendo a primeira 

imunização realizada com 10 meses de idade, cada galinha foi imunizada com 50 μg 

de anti-VTG-R diluído em 100 μL de PBS, a troca da solução foi realizada por diálise 

(100x o volume), sendo a primeira diálise feita por 2h em 4°C e a segunda por over 

night à 4°C. O volume de 100 μl da proteína foi misturado com 100 μl do adjuvante 

incompleto de freund (Santa Cruz Biotecnology®). O volume de 200 μl (100 μl VTG-R 

+ 100 μl adjuvante) foi ministrado por três vias, sendo a aplicação intradérmica, 

intramuscular e subcutânea. Foram realizados 4 inóculos no total, com intervalos de 

21 dias, os ovos foram coletados a partir da segunda semana do segundo inóculo, 

sendo coletado até 30 dias após o quarto e último inóculo.  

Para a obtenção de anticorpos que possibilitassem o reconhecimento da VTG 

de várias espécies, foram realizados testes de especificidade dos anticorpos através 

da otimização do processo para a obtenção dos anticorpos. Foi realizada a coleta 

dos ovos diariamente, identificando-os com o nome da proteína, inóculo e data, os 

quais ficaram armazenados em 4°C por até 60 dias no máximo, onde os ovos 

trincados foram excluídos. Os ovos da mesma proteína e inóculo foram reunidos em 

lotes, submersos em solução detergente na temperatura entre 38-46°C por 5 

minutos, posteriormente foram submersos em solução desinfetante (Hipoclorito de 

Sódio 1%) por 3 minutos, esfregados delicadamente sob água corrente para 

remover o detergente e o desinfetante e finalmente secados naturalmente sobre o 

papel toalha, distribuídos em bandejas (Figura 1). 
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FIGURA 1. Processo de higienização dos ovos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: O autor (2021). A) Aquecimento da solução detergente; B) Submersão dos ovos em solução 
detergente aquecida por 5 min; C) Submersão dos ovos em solução desinfetante Hipoclorito de sódio 
1%, por 3 min e posterior secagem; D) Distribuição dos ovos em bandejas, para secagem natural. 

 

Em seguida, foi realizado o protocolo de extração de proteínas totais da gema 

do ovo. A albumina foi descartada e cuidadosamente a gema foi transferida para 

uma peneira Inox, lavada com água deionizada para remover os resíduos de 

albumina onde o excesso retirado com o auxílio de papel toalha. A gema foi 

puncionada sobre um béquer de vidro e aguardou-se sua completa vazão, verificou-

se o volume obtido de gema para sua diluição (3x) com água ultrapura. O extrato foi 

então homogeneizado sob agitação constante por 30 minutos e filtrado em funil de 

Buchner com dupla camada de papel filtro (Figura 2). 
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FIGURA 2. Processo de extração da proteína total da gema dos ovos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O Autor (2021). A) Albumina sendo separada da gema; B) Homogeneização sob agitação constante 
por 30 min; C) Gema diluída com água acidificada; D) Extratos com a gema obtidos e reservados; E) 
Filtragem em papel filtro. 

 
Foi acrescentado o PBS 10X e por fim, foi ajustado o pH, para 7,4 com NaOH 

10M, quando foi necessário. O PMSF foi adicionado para uma concentração final de 

1 mM e o extrato foi filtrado em 0,45 μm e armazenado em 4°C, para futuramente 

realizar-se os procedimentos de purificação dos IgY (Figura 3).  

FIGURA 3. Processo de extração da proteína total da gema dos ovos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fonte: O Autor (2021). A) Extrato filtrado com seringa 0,45 μm; B) Diferença 
entre os extratos com proteína total; C) Extrato após processo de filtração por 
funil com papel filtro e seringa. 
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ANEXO 2 - PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE PROTEÍNAS EM GEL DE 
POLIACRILAMIDA 

 
Foram preparadas as seguintes soluções estoques para preparação do gel de 

separação e aplicação das amostras: Acrilamida/Bisacrilamida (33/0,9%) para 

SDS-PAGE, Tris HCl 1,5 M pH 8,8, Tris HCl 1 M pH 6,8, SDS 10% (dodecil-sμlfato 

de sódio), APS 10% (persulfato de amônia – estocadas em alíquotas de 0,5 mL a -

20º C), Tampão de corrida para SDS/solução estoque 5 X e Tampão de amostra 

(Tris-HCl 40 mMM pH 6,8, SDS 1%, β-mercaptoetanol 2,5%, Glicerol 6% e Azul de 

bromofenol 0,005%. O β-mercaptoetanol foi adicionado apenas na alíquota a ser 

utilizada, imediatamente antes do uso. 
1) Preparação de gel de separação (RUN): as soluções foram adicionadas e 

somente o TEMED e o Perssulfato de amônio, foram adicionados na hora de 

colocar o gel no espaçador de 1,5 mm. O gel foi coberto com água destilada até 

verificação da polimerização e a seguir a água removida e o gel de empilhamento 

stacking 4% foi adicionado.  

2) Preparação de gel empilhamento/stacking: as soluções foram adicionadas e 

somente o TEMED e o Perssulfato de amônio, foram adicionados na hora de 

colocar o gel no espaçador de 0,75 e 1,0 mm. Após adição do gel de 

empilhamento, foi inserido o pente de 10 e 15 poços. 

3) Preparo das amostras: o β-mercaptoetanol foi adicionado ao tampão de amostra 

antes do uso para concentração final de 2% (20 μL/mL de tampão de amostra). O 

extrato ou proteína foi adicionado com tampão de amostra na proporção 4:1, 

totalizando um volume de 20 μL. As amostras foram incubadas em bloco térmico a 

95º C por 5 minutos. 

4) Aplicação das amostras no gel (minicubas Bio-Rad): Primeiramente foi aplicado 

10 μL da amostra previamente preparada por poço do gel, em seguida, 6 μL do 

marcador pré-corado (Unstained SDS PAGE Standarts, Broad Range 161-0317 

Biorad) no primeiro ou no último poço, preenchido a parte interna do tanque do 

eletrodo com tampão de corrida 1X novo e a externa com o tampão de corrida 

usado (até 2x). 

5) Eletroforese: a cuba foi fechada e conectada adequadamente ao cabo de 

alimentação na fonte, que foi programada para 20 mA (para cada gel) e iniciada a 

corrida. Após a completa evasão do corante da placa, o gel foi colocado em potes 
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de aproximadamente 20 mL com corante Coomassie blue R-250®, em agitação, 

temperatura ambiente por 30 min e 20 RPM. Em seguida, o gel foi lavado com 

destain (solução de descoloração) usado 1X e posteriormente foi inserido o destain 

novo, que ficou over night (o.n). 

 
ANEXO 3 - PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE PROTEÍNAS EM WESTERN 

BLOTTING 
  
 O gel foi equilibrado com aproximadamente 20 mL do tampão de transferência 

1X (25 mM Tris; 192 mM Glicina; 20% Metanol) gelado por 20 minutos. Para a 

transferência semi-seca, os papeis filtros foram umedecidos e equilibrados no 

tampão de transferência gelado. Então, o “sanduíche” com as camadas foi montado 

na seguinte ordem; dois filtros de papel úmido, membrana de nitrocelulose, gel de 

poliacrilamida e dois filtros de papel úmido. 

 As bolhas foram removidas pressionando levemente um bastão sobre o 

“sanduíche”, o equipamento foi fechado e conectado ao cabo de alimentação na 

fonte, a mesma foi ligada e programada para 25V e 60 minutos. Após o tempo 

decorrido, as membranas foram coradas com Ponceau 0,1% por 5 min em 
temperatura ambiente sob agitação lenta e constante, descoradas com NaOH 0,1 M 

por 30 s sob agitação constante e lavada com 15 mL de tampão de lavagem 1X 

(Phosphate Buffered Saline com Tween™ 20 - PBS-T acrescido com 0,05% de 

Tween-20, pH 7.4) por 5 min em temperatura ambiente sob agitação lenta e 

constante. 

 Em uma etapa seguinte, os sítios inespecíficos foram bloqueados com 15 

mL/Membrana da solução de bloqueio (PBS 1X acrescido de BSA 1%) por 60 

minutos, as membranas foram lavadas 3X com 15 mL de tampão de lavagem 1X por 

5 minutos, incubadas com 1,0 μg mL-1 do anticorpo primário IgG contra vtg diluído 

em 10 mL da solução de bloqueio por 16 h, 4ºC (O.N.). Após incubação primária, as 

membranas foram lavadas 4X com 15 mL de tampão de lavagem 1X por 5 minutos, 

incubadas com 1:10000 do anticorpo secundário IgG conjugado com Fosfatase 

Alcalina diluído em 10 mL da solução de bloqueio por 60 minutos e lavadas 3X com 

15 mL de tampão de lavagem 1X por 5 minutos. A maioria das etapas, exceto 

incubação primária, ocorreram em temperatura ambiente sob agitação lenta e 

constante. 
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 Na etapa de revelação, foram adicionados 10 mL de água ultrapura filtrada em 

um tubo envolvido em papel alumínio, aguardou-se até que a água chegasse à 

temperatura ambiente e da mesma forma, deixou-se que o substrato NBT/BCIP 

chegasse à temperatura ambiente. Foi adicionado 1 comprimido do substrato de 

Fosfatase Alcalina NBT/BCIP (SigmaFast™BCIP®/NBT) e agitou-se por inversão, 

incubou-se a membrana na solução de revelação por até 2 minutos em ausência de 

luz à temperatura ambiente e agitação constante. A Reação foi paralisada com 10 

mL da solução de interrupção (EDTA 10 mM), e, por fim, a imagem da membrana foi 

digitalizada para análise. 

 
ANEXO 4 – CROMATOGRAFIA POR IMUNOAFINIDADE COM PROTEÍNA A E G 

 
Foram reunidas resinas Protein A Sepharose CL-4B para purificação dos três 

anticorpos (anti-VTG-R; anti-cará e anti-jundiá) de interesse, através do soro 

plasmático das espécies Oreochromis niloticus, Geophagus brasiliensis e Rhamdia 

quelen respectivamente. Primeiramente realizou-se o equilíbrio da resina, com a sua 

lavagem por 2x com 0,5 mL de água ultrapura e posteriormente 2x com 0,5 mL 

tampão A - PBS-T (PBS 1X com 0,05% tween). Para a ligação, foi adicionado o soro 

já diluído às resinas e incubou-se em temperatura ambiente (~25°C) por 2 horas. O 

que não foi ligado a resina, foi reservado em gelo. Após incubação, as resinas foram 

lavadas 4x com 0,5 mL de tampão A por 5 minutos, sob agitação constante e 

posteriormente foram centrifugadas à 4°C, 500 RPM, por 1 minuto. Para eluição, 

foram adicionados 25 μL do tampão citrato 0,1 M; pH 2,5 e incubou-se por 2 minutos 

em temperatura ambiente. Os anticorpos eluidos foram recuperados por 

centrifugação. O eluato então foi neutralizado com 13 μL do Tris HCl 1M; pH 8,8, a 

resina foi lavada 1x com 0,5 mL de água ultrapura e 2x com 0,5 mL de etanol 20%. 

E por fim, as alíquotas denominadas eluição 1 (E1); eluição 2 (E2) e eluição 3 (E3) 

de cada etapa foram obtidas para posterior análise no SDS-PAGE. 

Para o procedimento foram utilizadas microesferas magnéticas adsorvidas 

com a Proteína G para obtenção dos três anticorpos (anti-VTG-R; anti-cará e anti-

jundiá) de interesse, através do soro plasmático das espécies Oreochromis niloticus, 

Geophagus brasiliensis e Rhamdia quelen respectivamente. Primeiramente realizou-

se o equilíbrio da resina, com a sua lavagem por 2x com 0,5 mL de água ultrapura e 

posteriormente 2x com 0,5 mL tampão A - PBS-T (PBS 1X com 0,05% tween) 
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através da homogeneização por inversão por 5x manualmente.  Para a ligação, foi 

adicionado o soro já diluído (1:3 em PBS-T perfazendo um volume total de 1,6 mL) 

às resinas e incubou-se em temperatura ambiente (~25°C) por 5 horas. O que não 

foi ligado a resina, foi reservado em gelo. Após incubação, as resinas foram lavadas 

3x com 1 mL de PBS-T por 5 minutos, sob agitação constante. Para eluição, foram 

adicionados 50 μL do tampão glicina; pH 3,2 e o eluato então foi neutralizado com 

25 μL do Tris HCl 1M; pH 8,8, então, aguardou-se na rack magnética de 30 s a 1 min 

para a recuperação dos anticorpos, e por fim, as alíquotas denominadas eluição 1 

(E1); eluição 2 (E2) e eluição 3 (E3) de cada etapa foram obtidas para posterior 

análise no SDS-PAGE. 

 

ANEXO 5 - ACOPLAMENTO PROTEÍNA/ANTICORPO: LIGAÇÃO COM 
ANTICORPO 

 
As soluções foram preparadas utilizando água ultrapura obtida em um 

sistema Milli-Q®. Os reagentes utilizados foram: Tampão de lavagem (Tris-HCL 50 

mM; pH 8.0); Tampão de lavagem (PBS-T - PBS 1X com 0,05% tween); Tampão de 

bloqueio (PBS 1x, BSA 0,5% e Tween-20 0,1%); 1-etil-3-(3- dimetilaminopropil) 

carbodiimida (EDC). Os anticorpos anti-VTG-R foram covalentemente ligados às 

resinas pela formação de uma ligação amida com uso de EDC e o protocolo foi 

realizado e adaptado conforme manual da Abnova®. 

Para o teste, utilizou-se duas condições de incubação (30 min; 25°C e 16h; 

4°C), a saber, 3 μg de anticorpo por 1 mg de beads e 15 μg de anticorpo por 1 mg 

de beads, totalizando respectivamente 90 e 450 μg de anticorpo para 30 mg de bead 

respectivamente e perfazendo assim um volume final de 600 μL. Em seguida, 

prosseguiu-se com o protocolo. 

- Ressuspendeu-se as beads por 30 s no vortex; 

- Pipetou-se rapidamente e em seguida, foi colocada na rack magnética por 1 min; 

- Lavou-se duas vezes, com o mesmo volume de água deionizada filtrada em filtro 

para seringa Filtrilo® de 0,22 μm; 

- Adicionou-se e o anticorpo anti-vtg-R e homogeneizou-se por 10 min no vortex; 

- Adicionou-se o reagente ativo EDC e homogeneizou-se por 10 min no vortex; 

- Incubou-se em duas condições, sendo 4 horas em temperatura ambiente (25ºC) e 

a 24 h a 4ºC, sob agitação; 
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- As beads foram lavadas 2x na mesma proporção inicial; 

- As beads foram inativadas em Tris HCl, por 15 min, sob agitação; 

- Foram realizadas 3 lavagens, sendo 2x em Tris HCl e 1x em tampão de bloqueio, 

por 5 min cada, sob agitação; 

- Após lavagens, as beads foram bloqueadas com tampão de bloqueio por 30 min 

em temperatura ambiente; 

- Após o tempo de bloqueio, as beads foram novamente lavadas com PBS-T 3x, 

por 5 min; 

- E por fim, foram ressuspendidas em tampão de bloqueio, para o volume final em 

uma concentração de 50 mg mL-1, totalizando 600 μL. 
 

ANEXO 6 - ACOPLAMENTO PROTEÍNA/ANTICORPO: LIGAÇÃO COM 
PROTEÍNA 

 
Com à imunoproteína acoplada a microesfera, deu-se prosseguimento para o 

passo seguinte, sendo realizada a purificação por imunoafinidade das proteínas 

segundo o protocolo a seguir: 

Para o teste, utilizou-se duas condições de incubação (30 min; 25°C e 16h; 

4°C), a saber, 10 μg de anticorpo por 1 mg de beads, totalizando respectivamente 

300 μg de anticorpo para 30 mg de bead e perfazendo assim um volume final de 600 

μL. Em seguida, prosseguiu-se com o protocolo. 

- Ressuspendeu-se as beads por 30 s no vortex; 

- Pipetou-se rapidamente e em seguida, foi colocada na rack por 1 min; 

- Lavou-se duas vezes, com o mesmo volume com o MES 25 mM; pH 6.0; 

- Adicionou-se e o EDC e NHS em MES e homogeneizou-se por 10 min no 

vortex; 

- Incubou-se por 30 min; 25°C, sob agitação; 

- Inseriu-se na rack magnética por 1 minuto e o sobrenadante descartado; 

- As beads foram lavadas 2x em MES na mesma proporção inicial; 

- Adicionou-se o anticorpo diluído 2x na mesma proporção inicial de MES; 

- Incubou-se em ausência de luz, sob agitação por 30 min; 25°C e 16 h; 4°C e 

o sobrenadante foi removido; 

- As beads foram inativadas em Tris HCL, por 15 min, sob agitação; 

- Foram realizadas 3 lavagens em Tris HCL por 5 min, sob agitação; 
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- Após lavagens, as beads foram bloqueadas com tampão de bloqueio por 30 

min em temperatura ambiente; 

- Após o tempo de bloqueio, as beads foram novamente lavadas com PBS-T 

3x, por 5 min; 

- E por fim, foram ressuspendidas em tampão de bloqueio, para o volume final 

em uma concentração de 50 mg mL-1, totalizando 600 μL. 
 

ANEXO 7 - SULFATO DE AMÔNIO E CLORETO DE MAGNÉSIO + EDTA 
 
Alíquotas do soro plasmático contendo 10 μL foram precipitados com sulfato 

de amônio (Sigma-Aldrich) nas três concentrações molares (0,5, 1,0 e 1,5 M) para 

uma purificação prévia das proteínas e consequentemente remoção da maior parte 

da albumina, contaminante presente em alta quantidade no soro.  

As proteínas precipitadas foram recuperadas por centrifugação (20000 rpm, 

20 minutos, 4°C), ressuspendido em 25 μL de tampão de reconstituição (Tris HCl 50 

mM; NaCl 150 mM; glicerol 20%; PMSF 1 mM; Tween 20) e por fim, antes da 

aplicação das amostras na cromatografia, retirou-se alíquotas e as mesmas foram 

armazenadas em -20°C para posterior análise do SDS-PAGE e Western blotting. 

Com relação ao cloreto de magnésio, foram realizadas quatro condições nas 

seguintes proporções:  

- EDTA/Mg 1:1 (20 mM/20 mM) 

- EDTA/Mg 1:1,5 (20 mM/30 mM) 

- EDTA/Mg 1:20 (20 mM/40 mM) 

- EDTA/Mg 1:2,5 (20 mM/50mM) 

Resumidamente, descongelou-se as amostras de plasma lentamente (gelo + 

água, sob agitação branda); diluiu-se a amostra 5X na solução de EDTA/MgCl2 (para 

as concentrações finais citadas, todos diluídos em água ultrapura); deixou-se reagir 

por 15 minutos em temperatura ambiente (25°C) sob agitação branda e constante, 

centrifugou-se por 20 min, 10.000 rpm, 4°C, recuperou-se o sobrenadante e 

manteve-se no gelo até sua análise. 

O precipitado (fração contendo a VTG) foi ressuspendido, no mesmo volume 

inicial (após a diluição), com uma solução de 0,5 M de NaCl (diluído em água 

ultrapura); lavado por 5 minutos, 4ºC sob agitação branda e constante; centrifugado 

por 20 min, 10.000 rpm, 4°C; ressuspendido o precipitado, no mesmo volume inicial 



205 
 
 

 

(após a diluição), em água ultrapura; incubado por 5 minutos, 4ºC sob agitação 

branda e constante. As amostras foram centrifugadas por 10 min, 10.000 rpm, 4°C; 

realizou-se novamente o procedimento de lavagem em água; ressuspendeu-se o 

precipitado, no mesmo volume da amostra inicial (antes da diluição), no tampão de 

ligação da cromatografia e por fim, antes da aplicação das amostras na 

cromatografia, retirou-se alíquotas de 50 μL para posterior análise do SDS-PAGE e 

Western blot. As resinas testadas foram: SP-sepharose, Q-sepharose e Phenil-

sepharose (GE Healthcare Life Sciences). 

 
ANEXO 8 - CROMATOGRAFIA DE IMUNOAFINIDADE DE BANCADA 

 
Para a cromatografia de imunoafinidade de bancada, foram utilizados o pool 

do plasma de tilápias macho induzidos (C+); pool do plasma de tilápias macho não 

induzidos (C-); microesferas magnéticas acopladas com anti-cará (50 mg mL-1). As 

soluções e reagentes utilizados foram: Solução de lavagem/ligação (TBS 1x; tween 

20-0,05%; glicerol 10%; PMSF 1 mM; água ultrapura); Citrato (0,1 M, pH 2,7) e rack 

magnética. 

1) Preparo da amostra 
Foram preparados 50 mL da solução lavagem/ligação, filtrou-se na seringa 

com filtro de 0,45 μm, verificou-se o volume de cada pool, diluiu-se a amostra 5x no 

tampão de ligação, homogeneizou-se por inversão, centrifugou-se por 20 min, 12 

000 rpm à 4ºC, coletou-se o sobrenadante e o pellet foi ressuspendido no mesmo 

volume inicial do tampão de ligação com a micropipeta e vortex por 30 s.  

Analisou-se 5 μL de cada amostra no SDS -PAGE, usou-se 5 μL de tampão 

de amostra 4x para cada amostra e gel 0,75 mm; 9%. As amostras foram 

aliquotadas com um volume de 500 μL cada. Reservou-se uma alíquota de cada 

amostra na geladeira (4°C) e as demais foram armazenadas a -20°C. 

2) Ligação 
As microesferas acopladas com o anti-cará foram ressuspendidas por 

inversão e distribuídas em dois microtubos com 500 μL cada. Em seguida foram 

lavadas 2x por 5 min com 500 μL do tampão de ligação, sob agitação. O microtubo 

foi mantido por 2 min em repouso na rack magnética, entre as lavagens, com o 

tampão de ligação removido, foram acrescentados 500 μL de amostra às 

microesferas, que foram incubadas por 16 h e 4°C, sob agitação lenta e constante.  

3) Lavagens 
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As microesferas foram lavadas 3x, por 5 min com 500 μL do tampão de 

ligação, sob agitação constante para remoção das proteínas contaminantes (não 

específicas). O microtubo foi mantido por 2 min em repouso na rack magnética 

4) Eluição 

 Foram acrescentados 75 μL do tampão citrato às microesferas, incubou-se 

por 2 min sob agitação constante a 25°C e deixou-se em repouso por 1 min na rack 

magnética. O sobrenadante (eluição 1) foi coletado em um microtubo de 0,5 mL 

contendo 25 μL de tris-HCl; 1M; pH 8.8. O procedimento foi realizado mais duas 

vezes para obtenção das eluições 2 e 3. 

Misturou-se 8 μL de cada eluição com 3 μL de tampão de amostra 4x, 

aqueceu-se por 95°C e 3 min; aplicou-se 10 μL em gel de poliacrilamida 9%. Por fim, 

foi feito um pool de todas as eluições e alíquotas, e foram analisados no SDS-Page 

e western blotting, as mesmas foram quantificadas e aliquotadas em um volume de 

100 μL cada e armazenadas no -80°C. 

5) Armazenamento das Beads 

Entre as purificações realizadas, as beads foram mantidas no tampão de ligação 

à 4°C, ao final de cada purificação os volumes de 500 μL de cada tubo foram 

reunidos e acrescentou-se 1 mL do tampão de armazenamento (0,5% BSA em PBS 

com tween 0,1%), armazenou-se a 4°C, por até 60 dias e antes de cada uso lavou-

se 2x por 5 min sob agitação com 0,5 mL de PBS-T. 

 
Cromatografia de afinidade de bancada com resina de níquel (IMAC)  
 

Os reagentes utilizados foram os seguintes: 
Binding e Wash Buffer 

 20 mM de Fosfato de sódio (pH 7,4) 

 300 mM de Cloreto de sódio 

 10 mM de Imidazol  

 0,5 mM de PMSF 

Elution Buffer-1  

 20 mM de Fosfato de sódio (pH 7,4) 

 300 mM de Cloreto de sódio 

 100 mM de Imidazol  

 0,5 mM de PMSF 
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Elution Buffer-2 

 20 mM de Fosfato de sódio (pH 7,4) 

 300 mM de Cloreto de sódio 

 250 mM de Imidazol  

 0,5 mM de PMSF 

Elution Buffer-3  

  20 mM de Fosfato de sódio (pH 7,4) 

 300 mM de Cloreto de sódio 

 500 mM de Imidazol  

 0,5 mM de PMSF 

 

Este tipo de cromatografia foi utilizado para isolar a FSA do plasma. Com isso, as 

amostras utilizadas foram o plasma total e o sobrenadante proveniente da etapa de 

precipitação; utilizou-se 50 μL de resina (Ni-NTA) em suspensão para cada 0,5 mL 

de amostra (10 CV); homogeneizou-se bem a resina antes do uso, por inversão: as 

mesmas por gravidade ficam no fundo do tubo, sendo necessário fazer uma leve 

agitação manual por inversão. A amostra foi diluída em Binding Buffer (5x) antes de 

incubar com a resina.  

Para tanto, foi realizado o seguinte procedimento metodológico: 

Procedimentos 

1. Equilíbrio  

A resina foi lavada 2x com 0,5 mL de água ultrapura (para cada 50 uL de resina); 

a mesma foi recuperada por centrifugação à 500 rpm (ou 700 xg) por 1 minuto e o 

sobrenadante descartado. Lavou-se a resina 2x com 0,5 mL/50uL resina do tampão 

de ligação (Tampão A); recuperou-se a resina por centrifugação à 500 rpm (ou 700 

xg) por 1 minuto e novamente o sobrenadante foi descartado. 

2. Ligação  

A resina foi ressuspendida com o volume total da amostra (já diluída) e incubada 

por 16 horas, 4ºC, sob agitação branda e constante; centrifugada à 500 rpm por 1 

minuto e o sobrenadante descartado. Lavou-se 3x com 1 mL/50uL resina, do tampão 

A por 5 minutos sob agitação leve e constante; centrifugou-se à 500 rpm por 1 

minuto e novamente o sobrenadante foi descartado. 

3. Eluição 
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A resina foi ressuspendida em 50 μL do Elution Buffer-1; incubou-se sob agitação 

constante por 20 minutos em temperatura ambiente; centrifugou-se à 500 rpm por 1 

minuto e o sobrenadante foi coletado (onde estavam as proteínas de interesse) 

Os passos acima foram repetidos para as eluições 2 e 3, em seus respectivos 

tampões (Elution Buffer-2 e Elution Buffer-3); Assim, Ressuspendeu-se a resina em 

100 μL do Binding Buffer; analisou-se 5 μL de cada fração das etapas acima no 

SDS-PAGE e adicionou-se 20% de Glicerol nas eluições, que foram aliquotadas e 

armazenadas a -20°C. 

4. Recuperação da resina 

A resina foi lavada 2x com 0,5 mL de água ultrapura; recuperada por 

centrifugação à 500 rpm (ou 700 xg) por 1 minuto e o sobrenadante foi descartado; 

lavou-se a resina 2x com 0,5 de etanol 20%; recuperou-se por centrifugação à 500 

rpm (ou 700 xg) por 1 minuto e por fim ressuspendeu-se a resina em 50 μL de etanol 

20% e armazenou-se a 4ºC. A resina pôde ser utilizada até 3x. 

 

ANEXO 9 - ELISA DE CAPTURA INDIRETO 
 
As soluções e materiais utilizados foram: tampão de sensibilização 

(carbonato/bicarbonato pH 9,6; 0,05 M); tampão de lavagem (PBS-T 0,05%); tampão 

de bloqueio (PBS-T 0,05% + BSA 1%); substrato para peroxidase (TMB); Solução de 

parada da reação (ácido sulfúrico 2M); placas de poliestireno de alta ligação Corning 

Incorporated Costar®. 

O ELISA de captura indireto foi utilizado com o objetivo de verificar a ligação 

entre os anticorpos (anti-VTG-R, anti-cará e anti-jundiá) purificados com as proteínas 

de interesse denominadas vitelogenina recombinante purificada - VTG-R. Foram 

utilizadas as amostras de Tilápia induzida (TPI), plasma de tilápia não induzida 

(TPN) e como controle negativo, albumina de soro bovino (BSA) de acordo com o 

procedimento a seguir. 

Primeiramente, diluiu-se as amostras (controle positivo, negativo, BSA para a 

concentração de trabalho (50 e 100 μg well-1) no tampão de sensibilização, 

adicionou-se 100 μL da solução contendo as amostras em cada poço. Em seguida 

foi realizada a incubação por 16 horas, 4ºC. Caso o antígeno a ser procurado 

estivesse presente na amostra, o anticorpo primário se ligaria ao seu alvo. 
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Posteriormente, houve uma lavagem para retirar os anticorpos que não se ligaram 

ao antígeno teste lavando a placa 4x, por 1 min. com 200 μL de tampão de lavagem. 

A seguir, realizou-se o bloqueio com um tampão de bloqueio por 90 min em 

temperatura ambiente (25ºC), a fim de que se evitassem ligações inespecíficas, e 

então a placa foi lavada 3x por 1 min com 200 μL de tampão de lavagem. 

Após esse procedimento os anticorpos anti-VTG-R, anti-jundiá e anti-cará nas 

concentrações de 0,5 e 1,5 μg mL-1 foram diluídos no tampão de bloqueio e foi 

adicionado 100 μL nos poços da placa por 90 min à 25ºC. Depois de mais uma 

lavagem por 4x, por 1 minuto com 200 μL de tampão de lavagem, o anticorpo 

conjugado anti-igG rabbit com HRP (1:3000) foi diluído no tampão de bloqueio, 

sendo adicionado 100 μL de solução por poço. Posteriormente à incubação de 60 

min em temperatura ambiente (25ºC), foi realizada mais uma lavagem da placa 4x, 

por 1 minuto com 200 μL de tampão de lavagem. 

Para a etapa de revelação, foram acrescentados 100 μL por poço do 

substrato TMB, incubado em temperatura ambiente (25ºC) por 20-30 min, em 

ausência de luz. A reação foi paralisada com 100 μL por poço com a solução de 

parada e a leitura foi realizada em espectrofotômetro a 450 nm. 

Ainda foi realizado o ELISA de captura indireto a fim de se verificar a ligação 

entre o anticorpo IgY (extrato bruto, ou seja, não purificado) com as proteínas de 

interesse citadas anteriormente com pequenas modificações como: o substrato 

utilizado (substrato pNPP); solução de parada da reação (NaOH 3M) e a leitura foi 

realizada em espectrofotômetro a 405 nm. Um segundo teste com os anticorpos 

anti-VTG-R e anti-cará na concentração de 0,1 e 0,5 μg mL-1 foi realizado a fim de 

se verificar a afinidade do antígeno pelo anticorpo com uma concentração menor. 
 

ANEXO 10 – ELISA SANDUÍCHE 
 

As soluções utilizadas foram tampão de sensibilização (carbonato/bicarbonato 

pH 9,6; 0,05 M); tampão de lavagem (PBS 1x + 0,1% tween-20); tampão de bloqueio 

(PBS 1x + BSA 2%); tampão de diluição (PBS 1x + BSA 0,5%); substrato para 

peroxidase (TMB); Solução de parada da reação (H2SO4 2 M); placas de poliestireno 

de alta ligação Corning Incorporated Costar®.  

O ELISA sanduíche foi utilizado com o objetivo de verificar a ligação entre 

anti-VTG-R com as proteínas de interesse que no caso é a vitelogenina da tilápia 
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macho com plasma induzido (TPMI), tilápia plasma não induzido (TPMN) e tilápia 

com plasma da fêmea (TPF). Primeiramente foram realizados testes com a curva e 

diferentes diluições das amostras apontadas a seguir: 

Condição 1 – 40 000 ng mL-1 a 0 para curva; diferentes diluições dos grupos 

controle positivo e negativo 1:10; 1:25; 1:50; 1:100; 1:250 e 1:500; e duas 

concentrações de uso do anticorpo anti-VTG-R, sendo de 0,2 e 0,8 μg mL-1. 

Condição 2 – 1000 ng mL-1 a 0 para curva; diferentes diluições dos grupos controle 

positivo e negativo 1:5; 1:10; 1:20 e concentração de uso do anticorpo anti-VTG-R, 

sendo de 0,2 μg mL-1. 

Condição 3 – 1000 ng mL-1 a 0 para curva; amostras dos grupos controle positivo e 

negativo centrifugadas e não centrifugadas 1:5 e concentração de uso do anticorpo 

anti-VTG-R, sendo de 0,2 μg mL-1. 

  

1) Sensibilização 
O anticorpo de captura foi diluído nas concentrações mencionadas de acordo 

com as condições no tampão de sensibilização e foram adicionados 100 μL em cada 

poço que foi utilizado. A placa foi coberta com selo adesivo e incubada à 4°C por 

16h. Após o tempo de sensibilização, a solução foi descartada por inversão e os 

poços lavados 3x com 150 μL do tampão de lavagem por 2 min. 

2) bloqueio 
Para o bloqueio adicionou-se 150 μL do tampão de bloqueio por poço, a placa 

foi coberta com selo adesivo e incubada em 25°C por 90 min. Após o tempo 

decorrido, a solução foi descartada por inversão e os poços lavados 3x com 150 μL 

do tampão de lavagem por 2 min. 

3) Captura 
A amostra foi diluída de acordo com as condições mencionadas no tampão de 

diluição, homogeneizada 5x por inversão e mantidas refrigeradas até o uso, 

adicionou-se 100 μL de cada amostra nos seus respectivos poços. A placa foi 

coberta com selo adesivo e incubada em 37°C por 90 min. A solução descartada por 

inversão e os poços lavados 3x com 150 μL do tampão de lavagem por 2 min. 

4) Detecção primária 
  O anticorpo de detecção biotinilado (anti-VTG-R B) na concentração de 1 μg 

μL-1 foi diluído no tampão de diluição. Adicionou-se 100 μL da solução de anticorpo 

por poço. A placa foi coberta com selo adesivo e incubada em 37°C por 60 min. A 
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solução foi descartada por inversão e os poços lavados 3x em 150 μL do tampão de 

lavagem por 2 min. 

5) Detecção secundária 
 A enzima Peroxidase conjugada com estreptavidina (SA-HRP) na 

concentração de 1:10000 μg μL-1 foi diluído no tampão de diluição. Adicionou-se 100 

μL da solução por poço. A placa foi coberta com selo adesivo e incubada em 25°C 

por 60 min. A solução foi descartada por inversão e os poços lavados 3x em 150 μL 

do tampão de lavagem por 2 min.= 

6) Revelação 
 Foi adicionado rapidamente 100 μL do TMB (temperatura ambiente) nos 

poços. A placa foi incubada em ausência de luz por 20 min em temperatura 

ambiente. A reação paralisada com 50 μL por poço com a solução de parada da 

reação e incubada por 10 min em ausência de luz. Por fim, foi realizada a leitura da 

absorbância em 450 nm. 

 
ANEXO 11 - INDUÇÃO DA EXPRESSÃO DE VTG ENDÓGENA 

 
Com o objetivo de selecionar a melhor amostra para realizar uma purificação 

com maior concentração de vitelogenina (VTG), foi obtido um gel (Figura 4).  

As amostras foram diluídas 5x a fim de obter um gel mais limpo. No gel 1 foi 

observado que as bandas foram marcadas com o peso molecular entre 70 e 220 

KDa. Provavelmente, de acordo com a literatura, as bandas marcadas com valores 

de 100, 160 e 220 KDa são as que expressam VTG enquanto as bandas marcadas 

nas alturas entre 70 KDa provavelmente sejam albumina. 

No gel 2, foi observado que as bandas foram marcadas com o peso molecular 

entre 70 e 160 KDa. Provavelmente, de acordo com a literatura, as bandas 

marcadas com valores de 100, 120 e 160 KDa são as que expressam VTG enquanto 

as bandas marcadas nas alturas entre 70 e 90 KDa, provavelmente, sejam 

degradação da amostra proteica. 

De acordo com essas regiões que apresentaram bandas nas alturas 

respectivas à expressão de VTG, as amostras poderiam ser utilizadas para uma 

próxima etapa de purificação, no entanto, devido as degradações apresentadas e 

praticamente nenhuma diferença entre as amostras, uma nova indução experimental 

foi realizada. 
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FIGURA 4. Análise do plasma das amostras de tilápias 

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards. Ti referem-se as tilápias de 
machos induzidos com etinilestradiol – E2. TM8C - amostra de tilápia macho controle sem indução de 
etinilestradiol e TF6C - amostra de tilápia fêmea controle sem indução de etinilestradiol. As setas 
indicam o peso molecular aproximado para as cadeias no SDS-PAGE. 
 

ANEXO 12 - PRECIPITAÇÃO COM CLORETO DE MAGNÉSIO 
 

Na Figura 5 é observado que após precipitação com cloreto de magnésio, que 

no pool do sobrenadantes do macho de Tilápia induzido - STI (C+) há uma banda 

com altura em aproximadamente 250 KDa, podendo evidenciar presença de 

vitelogenina. O mesmo ocorre nas alturas entre 100 e 150 KDa e albumina na altura 

de 75 KDa, bem como, com o pool do sobrenadante do macho de tilápia controle – 

STC (C-). Foi evidenciada a ocorrência de VTG também provavelmente na altura de 

aproximadamente 100 KDa no precipitado do macho de tilápia induzido – TPI, não 

observado em macho de tilápia controle – TPC. 

FIGURA 5. Análise da purificação de afinidade evidenciando FSA e VTG de O. niloticus induzido e 
não induzido 

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. Precipitação - A) FSA e VTG 
purificadas do sobrenadante do plasma de machos de O. nilotucus induzidos com etinilestradiol e não 
induzidos. Purif-B) FSA e VTG purificadas do Precipitado dos machos de O. niloticus induzidos com 
etinilestradiol e não induzidos. M) Marcador de peso molecular Precision Plus Protein™ 
Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards. STI) Sobrenadante de Tilápia Macho Induzido. LV1, 
LV2 e LV3 se tratam de lavagens realizadas no procedimento de precipitação das Tilápias Machos 
induzidos. STC) Sobrenadante de Tilápia Macho Controle .LV1, LV2 e LV3 - lavagens realizadas no 
procedimento de precipitação das Tilápias Machos controles. PTI) Precipitado de Tilápia Induzido. 
PTC) Precipitado de Tilápia Controle.  E1, E2 e E3 se tratam das diferentes eluições, todas realizadas 
em pH 7.4.  EC1, EC2 e EC3) Eluições do grupo controle e R) Resina. Os asteriscos indicam o peso 
molecular aproximado para as cadeias pesadas de VTG. 
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ANEXO 13 - PURIFICAÇÃO IMAC APÓS CONCENTRAÇÃO DA PROTEÍNA DE 
INTERESSE 

 
FIGURA 6. Perfil de purificação IMAC com INPUT da VTG do Oreochromis niloticus  

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Bench Mark Protein Ladder. Tpi NL (1), Tpi pool E1 (2), Tpi pool E2 (3), Tpi pool E3 (4), TPN NL (5), 
TPN pool E1 (6), TPN pool E2 (7) e TPN pool E3 (8) se tratam dos pools das Eluições das amostras 
de plasma de Tilápia induzida e não induzida com etinilestradiol. As setas e indicam o peso molecular 
aproximado para as cadeias de VTG e asteriscos o peso molecular de outras proteínas. 

 
FIGURA 7. Perfil de purificação IMAC com RET da VTG do Oreochromis niloticus 

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Bench Mark Protein Ladder. Tpi NL (1), Tpi pool E1 (2), Tpi pool E2 (3), Tpi pool E3 (4), TPN NL (5), 
TPN pool E1 (6), TPN pool E2 (7) e TPN pool E3 (8) se trata dos pools das Eluições das amostras de 
plasma de Tilápia induzida e não induzida com etinilestradiol. As setas e indicam o peso molecular 
aproximado para as cadeias de VTG e asteriscos o peso molecular de outras proteínas. 
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FIGURA 8. Perfil de purificação IMAC com FT (Fração Filtrada) da VTG do Oreochromis niloticus  

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Bench Mark Protein Ladder. Tpi NL (1), Tpi pool E1 (2), Tpi pool E2 (3), Tpi pool E3 (4), TPN NL (5), 
TPN pool E1 (6), TPN pool E2 (7) e TPN pool E3 (8) se tratam dos pools das Eluições das amostras 
de plasma de Tilápia induzida e não induzida com etinilestradiol. As setas indicam o peso molecular 
aproximado para as cadeias de VTG. 

 

ANEXO 14 – PADRONIZAÇÃO WESTERN BLOTTING SEMI-SECO 
Com isso, após aferição do novo teste, foi confirmado o resultado anterior da 

melhor condição encontrada e que mesmo na menor concentração do anticorpo anti-

VTG-R, ainda assim foram aferidas ligações inespecíficas que não são interessantes 

para o reconhecimento da proteína de interesse (Figura 9).  

FIGURA 9. Análise do perfil de reatividade das amostras de plasma purificadas de VTG induzidas e 
NÃO induzidas com etinilestradiol do Oreochromis niloticus com melhores condições do ensaio 

anterior para o anti-cará e outras condições para anti-VTG-R por Western 

 
Membrana de Nitrocelulose de 0,45 μM. Tpi 0,5 αC (1), TpN 0,5 αC (2), Tpi 0,1 αVTG-R (3), Tpi 0,2 
αVTG-R (4), Tpi 0,3 αVTG-R (5), TpN 0,1 αVTG-R (6), TpN 0,2 α VTG-R (7), TpN 0,3 αVTG-R (8). M) 
Marcador de peso molecular pré-corado (Precision Plus Protein™ Kaleidoscope – Bio-Rad). TPI 
indica Tilápia Plasma Induzido e TPN indica Tilápia Plasma não induzido. Os anticorpos testados 
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foram diluídos 0,5; 0,1; 0,2 e 0.3 μg. mL-1. Os asteriscos indicam o peso molecular correspondente a 
proteína VTG. 

 

ANEXO 15 - HIGIENIZAÇÃO E EXTRAÇÃO DE ANTICORPOS IGY 
 
Com o objetivo de detectar a presença dos IgY na amostra, o extrato proteico 

foi analisado por SDS-PAGE e Western blot, onde pôde ser constatado alta eficácia 

deste protocolo na recuperação dos IgY totais (Figura 10 A e B). Esse é um fato de 

extrema importância visto que segundo a literatura, somente cerca de 10-20% dos 

IgY são específicos. Em ambas as análises pode-se notar a presença de bandas 

evidentes correspondentes aos pesos moleculares de 75 e 30 KDa, altura 

correspondente as cadeias pesada e leve do anticorpo IgY, respectivamente (CAZA 

et al., 2019). Todas as demais bandas presentes se trata de proteínas inespecíficas 

do extrato da gema. 

FIGURA 10. A). Análise do IgY totais no extrato de gema por SDS-PAGE. B) Análise do perfil de 
reatividade dos IgY totais do extrato de gema por Western blot colorimétrico 

 
Gel de poliacrilamida 12 % de 1 mm corado com azul de Coomassie R-250. Vtg lote 1 (semana 3 
pós-imunização) (1), vtg lote 2 (semana 6 pós-imunização) (2), vtg lote 1 (semana 3 pós-imunização) 
5X (3), vtg lote 2 (semana 6 pós-imunização) 5X (4). M) Marcador de peso molecular (BenchMarker™ 
- Thermo Fisher Scientific). Asteriscos indicam a presença da proteína total da gema de ovo de modo 
esperado na amostra. Membrana de Fluoreto de Polivinilideno (PVDF) de 0,45 μM eletroblotadas com 
diferentes lotes de metalotioneínas (MT) e vitelogeninas (VTG) produzidas nas gemas dos ovos das 
galinhas.  Vtg lote 1 (1), vtg lote 2 (2), vtg lote 1 5X (3), vtg lote 2 5X (4). M) Marcador de peso 
molecular pré-corado (Precision Plus Protein™ Kaleidoscope – Bio-Rad). Os asteriscos indicam o 
peso molecular correspondentes as cadeias pesadas e leves esperado para o anticorpo IgY. 
 

O extrato total contendo os IgY totais se mostrou reativo para amostras 

contendo a VTG, de modo muito semelhante aos IgGs purificados do soro (Figura 

11). Visto que as moléculas de interesse se encontram diluídas em meio às demais 

e provavelmente a resíduos lipídicos, para melhor empenho e análise destes 

anticorpos, faz-se necessário aplicar os métodos de purificação desta molécula. 
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FIGURA 11. Análise do perfil de reatividade de diferentes tipos de anticorpos gerados contra a 
proteína Vitelogenina (VTG) por Western blot  

 
Membrana de Fluoreto de Polivinilideno (PVDF) 0,45 μM eletroblotadas com a VTG recombinante 
previamente separadas por SDS-PAGE. Perfil da proteína VTG-R no SDS-PAGE (1), membrana 
incubada com o anticorpo policlonal anti-VTG-R revelada pelo método quimioluminescente com filme 
de raio-x (2), membrana incubada com o anticorpo policlonal anti-VTG de cará revelada pelo método 
colorimétrico (3), membrana incubada com o anticorpo policlonal do tipo IgY anti-VTG-R revelada 
pelo método colorimétrico (4). M) Marcador de peso molecular pré-corado (Precision Plus Protein™ 
Kaleidoscope – Bio-Rad). As setas indicam o peso molecular esperado para a VTG-R e o asterisco a 
sua degradação. 

 

No caso dos anticorpos IgY para Vitelogenina foi realizado o ELISA de captura 

indireto a fim de verificar a ligação entre o anticorpo IgY (extrato bruto, ou seja, não 

purificado) com as proteínas de interesse denominadas vitelogenina recombinante 

purificada – VTG-R, Tilápia plasma induzido – TPI, Tilápia plasma não induzido – 

TPN e como controle negativo, albumina de soro bovino – BSA. Pôde-se notar que 

houve uma ligação mais específica entre IgY e VTG-R, portanto o reconhecimento 

entre o anticorpo e a amostra biológica. No gráfico (Figura 12) observa-se que houve 

diferença significativa entre anti VTG-R e TPI com os não induzidos pelo α-

etinilestradiol E2). 
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FIGURA 12. Análise da reatividade de extrato de IgY anti VTG Recombinante mediante ELISA 
indireto de Captura 

 
Vitelogenina recombinante purificada – VTG-R, Tilápia plasma induzido – TPI, tilápia plasma não 
induzido – TPN e como controle negativo, albumina de soro bovino – BSA, Extrato de IgY de ovo não 
imunizado - Não Induzido, Extrato de IgY para epítopos de VTG Recombinante – Anti VTG-R. 
Asteriscos indicam diferença entre tratamento e P < 0,005 e barras indicam o desvio padrão da 
média. FONTE: O autor (2021). 
 

A purificação seguindo esses protocolos é proposta por outros autores, como 

(MALTAIS & ROY, 2009; CAZA et al., 2019). No entanto, para prosseguimento das 

etapas de ELISA, seria utilizado uma grande quantidade do IgY purificado, o que 

desprenderia muito tempo para realização de sua padronização. Assim optou-se por 

utilizar os protocolos para IgGs já padronizados, com intuito de obter uma 

purificação mais rápida.  

 
ANEXO 16 – CROMATOGRAFIA DE TROCA CATIÔNICA, ANIÔNICA E 

PRECIPITAÇÃO COM SULFATO DE AMÔNIO 
 

a) Cromatografia de troca catiônica 
Em um primeiro momento, foi realizada a cromatografia de troca catiônica com a 

coluna SP sepharose HP HiTrap®, a qual possui poros com tamanho de 34 μm e 

oferece boa resolução em uma ampla faixa de pH, permitindo a seleção do pH mais 

adequado para cada aplicação, além de ser uma coluna com forte trocador de 

cátions para purificações de proteínas em pequena escala. Dessa forma, a amostra 

de plasma de jundiá macho induzido com EE2 já diluída 5x em tampão de 

armazenamento da VTG (Tris HCl 20 mM, pH 8,0; NaCl 100 mM; glicerol 20%; 0,5 M 

PMSF), foi diluída mais 4x no tampão A de cromatografia de troca catiônica (MES 20 
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mM pH 6). Após a realização da corrida cromatográfica, observou-se que não houve 

formação do pico de vitelogenina (Figura 13), com isso, decidiu-se prosseguir com 

um teste da amostra que não havia se ligado à coluna, a fim de se analisar se a 

proteína de interesse estava presente ali, além das frações 14 e 15 que formaram 

um pico mínimo, que talvez pudesse sinalizar a proteína ligada a coluna. 

FIGURA 13. Frações de picos proteicos obtidas após cromatografia de troca catiônica  

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards. 1 e 2 referem-se as frações 
14 e15 da cromatografia de troca catiônica. 
 
b) Cromatografia de troca aniônica 

 
Em seguida foi realizado a corrida cromatográfica com a coluna 

Dietilaminoetil-sepharose (DEAE-sepharose®), uma coluna de troca aniônica forte, 

onde o DEAE se liga covalentemente a sepharose. A característica dessa coluna é 

possuir uma resina com maior porosidade o que é particularmente útil para a 

purificação de proteínas de alto peso molecular. A amostra aplicada estava diluída 

40x em tampão A da cromatografia de troca aniônica, após aplicação da amostra 

filtrada pôde ser observado três picos cromatográficos, nos quais, o pico 1 formou-se 

com 40% do tampão B (provavelmente albumina), o pico 2 com 60% (provavelmente 

próximo à eluição da VTG) e o pico 3 com 87,7% (pico menor). 
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As frações de 15 a 20, que correspondiam ao pico 2 foram então coletadas e 

assim prosseguiu-se com essas frações a precipitação com sulfato de amônio. 

 

c) Precipitação com sulfato de amônio 
 
Após a realização das duas corridas cromatográficas, além das alíquotas das 

amostras não ligadas, frações 14 e 15 que formaram um pico mínimo na troca 

catiônica foram selecionadas, bem como também as frações 18, 19 e 20 (pico 

cromatográfico) da troca aniônica. Todas as amostras foram então diluídas com 

sulfato de amônio, na diluição 1:1 (1 mL de amostra + 1 mL do sulfato de amônio 

4M). Observou-se assim que a vitelogenina não precipitou com a adição do sulfato 

de amônio nessa diluição, portanto, foram testadas outras alíquotas, com a amostra 

concentrada, diluída 40x e na ausência total de sal (Na Cl 50 mM). 

Na sequência as alíquotas foram centrifugadas a 12 000 RPM, por 20 min à 

4°C. Após centrifugação, o pellet que se formou foi ressuspendido em 1 mL com 

tampão de armazenamento da VTG para as frações que estavam diluídas 20x e 100 

μL para as frações que estavam diluídas 40x (Figura 14). 

FIGURA 14. Alíquotas submetidas a precipitação com sulfato de amônio  

 
Exemplares das amostras com frações concentradas, diluídas e sem sal (50 mM NaCl). 

 

Posteriormente as amostras (tanto o pellet ressuspendido, quanto o 

sobrenadante) foram aplicadas em gel de poliacrilamida para uma posterior corrida 

eletroforética, na qual foi observada a formação de bandas de 150 KDa que 

correspondiam a vitelogenina, principalmente na fração 19. Essa fração foi 

selecionada para o último passo, a cromatografia de interação hidrofóbica (HIC), a 

fim de se obter uma amostra mais pura (figura 15). 
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FIGURA 15. Perfil da VTG de Rhamdia quelen com frações da precipitação com sulfato de amônio  

 
Gel de poliacrilamida 9% corado com azul de Coomassie R-250. M) Marcador de peso molecular 
Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards. 1 e 2 referem-se as frações 
com pellet da amostra concentrada e diluída respectivamente e 3, 4 e 5 referem-se as frações com 
sobrenadante da amostra diluída 40x com sal, concentrada e diluída respectivamente. 

 


