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RESUMO 
 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós Graduação em Biodiversidade Animal 

Universidade Federal de Santa Maria 
 
 

BIOQUÍMICA E CITOGENÉTICA DE JUNDIAS 
 (Rhamdia quelen) EXPOSTOS A DIFERENTES CONCENTRAÇÕES 

 DE TÓRIO 
 
 

Autora: Lizelia Moraes Correa 
Orientador: Bernardo Baldisserotto 

Data e local da Defesa: Santa Maria, 23 de fevereiro de 2007. 
 

 O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de tório (Th) sobre parâmetros metabólicos 

(glicogênio, glicose, lactato, proteína e amônia), em tecido muscular de jundiás (Rhandia 

quelen), níveis de lipoperoxidação (TBARS), catalase (CAT) e glutationa-S-transferase(GST) 

nos tecidos hepático e muscular e parâmetros citogenéticos através da avaliação de 

anormalidades nucleares em células sanguíneas. Juvenis de jundiás (8,78±0,10cm; 6,41± 

0,17g) foram expostos a diferentes concentrações de 232Th 33,6±8,7; 106,5±37,1; 191,6±19,0 e 

758,4±150,4 em µg. L-1 (três repetições por tratamento) por 15 dias. Os níveis de glicogênio 

muscular diminuíram significativamente a 106,5 µg. L-1 Th. Glicose e proteína aumentaram na 

758,4 µg. L-1 Th. Os níveis de lactato apresentaram-se elevados em 106,5 µg. L-1 Th. A amônia 

aumentou a 33,6; 106,5 e 191,6 µg.L-1 Th. Os níveis de peroxidação lipídica diminuíram no 

fígado dos jundiás expostos a todas as concentrações de Th testadas. No músculo esquelético 

aumentaram a 106,5 µg. L-1 Th e diminuíram a 191,6 e 758,4 µg.L-1 Th. A atividade da CAT no 

tecido hepático apresentou aumento em todas as concentrações testadas de Th. Nenhuma 

alteração foi observada no tecido muscular. A GST diminui no fígado a 33,6 e 106,5 µg.L-1 Th. 

No tecido muscular diminui a 758,4 µg.L-1 Th. Jundiás expostos a 106,5 µg. L-1 apresentaram 

maior indução de micronúcleos. Não foi observadas alterações para outras anormalidades 

nucleares eritrocíticas. Os resultados obtidos sugerem mudanças nos intermediários 

metabólitos devido ao estresse provocado pelo Th, aumento da lipoperoxidação no fígado, 

sendo observado níveis variados no músculo esquelético, alterações das enzimas CAT e GST 

além de danos no DNA dos peixes expostos ao Th, comparando aos grupos controles. 

 
Palavras-chaves: peixes, estresse oxidativo, micronúcleos, ecotoxicologia. 
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 The objective of this study was to evaluate the effect of thorium (Th) on the metabolism 

of silver catfish (Rhamdia quelen) through biochemical parameters from the muscle tissue 

(glycogen, glucose, lactate, protein and ammonia), lipidic peroxidation levels (TBARS), catalase 

(CAT) and glutathione-S-transferase (GST) in the hepatic and muscular tissues and cytogenetic 

parameters through the evaluation of nuclear abnormalities in blood cells. Silver catfish juveniles 

(8.78 ± 0.10cm; 6.41 ± 0.17g) were exposed to different waterborne concentrations of 232Th (in 

µg.L-1): 33.6±8.7; 106.5±37.1; 191.6±19.0 and 758.4±150.4  for 15 days. The levels of muscle 

glycogen were significantly reduced in fish exposed to 106.5 µg.L-1 Th, while glucose and protein 

increased in those exposed to 758.4 µg.L-1 Th. Lactate levels were higher in fish maintained at 

191.6 µg. L-1 Th and ammonia was higher in those exposed to 33.6, 106.5 and 191.6 µg.L-1 Th. 

The lipidic peroxidation levels were diminished in the liver of silver catfish exposed to all tested 

concentrations of Th. In the muscle lipidic peroxidation was higher in juveniles maintained at 

106.5 µg.L-1 Th and lower in those exposed to 191.6 and 758.4 µg.L-1 Th. The CAT activity was 

higher in the hepatic tissue (but not muscle) of fish exposed to all tested concentrations of Th. 

The GST activity in the liver was lower in fish exposed to 33.6 and 106.5 µg.L-1 Th, and in the 

muscular tissue of those maintained at 758.4 µg.L-1 Th. Silver catfish exposed to 106.5 µg.L-1 

presented a significant induction of micronuclei, but no alterations in other erythrocyte 

abnormalities were observed. These results suggest that exposure to waterborne Th induces 

changes in the metabolic state, increase of lipidic peroxidation in the liver, some alterations of 

CAT and GST, and DNA damage.  

 

Keywords: fish, stress oxidative, micronuclei, ecotoxicology.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 Elementos-traço 
 

A maioria dos elementos-traço faz parte da constituição da crosta terrestre como 

também dos organismos, embora em pequeníssimas concentrações. Nos ecossistemas 

aquáticos, estes podem sofrer modificações químicas, potencializando sua toxicidade 

ao meio (Harris, 1995). Através das cadeias alimentares, os elementos-traço são 

distribuídos pela biota do ambiente aquático, podendo atingir as populações humanas 

devido ao efeito cumulativo (Förstner, 1989).  

 Alguns elementos-traço são essenciais aos organismos aquáticos, possuindo 

importante papel no seu metabolismo. Entretanto, existem outros com funções 

biológicas desconhecidas e geralmente tóxicos a uma grande variedade de organismos. 

Em peixes, vários elementos-traço podem substituir o Ca2+, alterando o funcionamento 

da bomba de Na+/K+ e causar lesões nas brânquias, prejudicando a regulação iônica 

podendo causar a morte (Janes & Playle, 1995).  

 As principais fontes de elementos-traço para o ambiente aquático continental são 

o intemperismo e a erosão de solos. Em rios, a carga total depende das características 

geológicas e ecológicas das bacias de drenagem e das atividades antropogênicas 

(Esteves, 1998). O transporte destes elementos é relizado sob a forma dissolvida ou 

sob forma de material particulado em suspensão. A disponibilidade dos elementos é 

influenciada pela concentração de matéria orgânica dissolvida, Como exemplo da 

potencialização tóxica que podem sofrer no ecossistema aquático, devido as 

transformações químicas está o mercúrio, que passa de fenil-mercúrio a metil-mercúrio, 

composto extremamente nocivo (Harris, 1971 apud Esteves, 1998).   

 A toxicidade dos elementos-traço está relacionada a sua capacidade de interferir 

em processos enzimáticos e a sua pouca mobilidade nos organismos, o que   ocasiona 

a acumulação. Esta acumulação pode ocorrer em diversos tecidos, alterando processos 

fisiológicos em vários níveis (Esteves, 1998; Hook & Fisher, 2001). 

 Vários mecanismos têm sido propostos para explicar a toxicidade dos elementos-

traço. No caso do chumbo, o seu mecanismo de ação tóxica é a inibição enzimática, 

sendo a ação mais estudada a interferência na biossíntese do heme, a qual atua em 
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várias reações enzimáticas nos eritroblastos da medula óssea durante o processo de 

formação da hemoglobina (Mídio e Martins, 2000). As enzimas inibidas pelo chumbo 

são a ácido-deltaminolevulínico desidratase, coproporfirinogênio oxidase, ferro quelase 

e heme oxidase (Goyer, 1996). 

 Embora os elementos-traço possam não apresentar comportamento redox em 

sistemas biológicos, podem promover reações mediadas por radicais livres (Yamamoto 

et al., 1989). A exposição a elementos-traço provoca aumento na produção de espécies 

reativas de oxigênio (ERO) ou radicais livres, formados em conseqüência da redução 

incompleta do oxigênio durante processos de oxidação metabólica (Stohs & Bagchi, 

1995, Novelli et al., 1995, Papas, 1996). 

 
 
1.1.1 Tório 
 
O tório (Th) é um elemento que ocorre naturalmente no meio ambiente. 

Apresenta-se associado a outros minerais. Está presente em baixíssimas 

concentrações em todas as rochas, solo, água, nas plantas e animais. Nos solos sua 

quantidade média é de aproximadamente 6 ppm (6 partes de Th para um milhão de 

partes de solo). É usado na fabricação de cerâmicas, camisas para lampiões a gás, na 

indústria aeroespacial e também pode ser utilizado como combustível, gerando energia 

nuclear (ATSDR & EPA, 1990).  

O Th tem sido considerado pouco solúvel em água e sua presença é verificada 

em minerais de difícil dissolução. Entretanto, a formação de complexos inorgânicos com 

íons Cl-, NO3
-, H3PO4, H2PO4

-, SO4
2-, F-, OH- e HPO4

2 e orgânicos como oxalatos, 

citratos e ácido etilenodiamino tetracético (EDTA), favorece a sua mobilidade no 

ambiente hídrico. Fatores como pH e intensidade iônica também interferem na 

solubilização e mobilização do Th nas águas (Langmuir & Herman, 1980). Esse 

elemento também ocorre adsorvido no material particulado em suspensão na água, 

tanto inorgânico (argilas e colóides) como orgânico (Langmuir & Herman, 1980; 

Ferronsky & Polyakov, 1982).  

O Th pode estar associado com urânio (Th/U) ou potássio (Th/K+). Tório e U são 

considerados bons elementos radioativos. Apesar de não se conhecer com exatidão a 

abundância total mundial deste metal, sabe-se que os depósitos de Th são cerca de 
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duas a três maiores que os de U (Ünak, 2000), por serem menos sujeitos à mobilização 

na crosta terrestre (Gabelman, 1977). As distribuições globais das reservas de Th e U 

demonstram que os países com maior potencial tecnológico tais como, EUA, Canadá, 

Austrália e França possuem maiores reservas de urânio e países com menor potencial 

como o Brasil, Turquia, Índia e Egito possuem consideráveis reservas de tório, sendo 

estes países possuidores de aproximadamente 70% da reserva global deste metal 

(Wilson, 1992). Essa distribuição geográfica justifica o fato dos países com maior 

potencial tecnológico de utilizarem U-234 e Pu-239 em suas aplicações nucleares na 

atualidade. Alguns países como a Índia, Federação Russa, Japão, China e Holanda já 

realizaram estudos visando à utilização do Th como combustível nuclear. Os resultados 

obtidos demonstraram que o combustível nuclear a partir do Th pode ser facilmente 

utilizado na maioria dos reatores nucleares atuais, que são operados com U, sem 

nenhuma modificação considerável (Mourogov, 1997). Estima-se que o Brasil possua 

as maiores reservas mundiais de Th (33% do total, cerca de 1200.000 toneladas), 

seguido pela Turquia (21%) e EUA (10,4%) (Wilson, 1992).  

Anjos et al. (2005) verificaram que os níveis mais elevados de radioatividade em 

rochas brasileiras foram evidenciados em rochas ígneas, tais como os granitos, mas 

não constataram limitações para seu uso comercial.  

 Em estudos realizados pela ATSDR & EPA (1990) foi avaliada a saúde de 

trabalhadores da indústria de extração de minério expostos a elevados níveis de Th no 

ar. Estes demonstraram alta incidência de câncer nos pulmões, pâncreas e sangue. 

Doenças associadas ao Th em humanos também podem atingir o fígado, ossos e rim. 

No Brasil estudos sobre a incorporação deste elemento em humanos foram realizados 

por Julião et al. (1994) e Lipsztein et al. (2001), os quais constataram presença de Th 

em fezes e urina de trabalhadores de mineradoras de extração deste minério.  

 
 
1.2 Ecotoxicologia aquática 
 
 A toxicologia ambiental e a ecotoxicologia são termos empregados para 

descrever o estudo científico dos efeitos causados sobre organismos vivos por 

substâncias químicas e ou xenobióticos presentes no ambiente. A expressão 

toxicologia ambiental é normalmente empregada em estudos que abordam os efeitos 
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sobre seres humanos e o termo ecotoxicologia é usado para designar o efeito desses 

compostos sobre o ecossistema e seus componentes não-humanos (Fernícola et al. 

2003). Assim a ecotoxicologia alerta para as substâncias potencialmente causadoras de 

riscos, sugerindo a aplicação de medidas preventivas antes que ocorram graves danos 

aos ecossistemas naturais (Paasivirta, 1991).     

A poluição hídrica ocasionada por elementos-traço vem sendo objeto de estudo 

devido a ampla utilização e distribuição dos mesmos no meio ambiente (Förstner, 

1989). Durante as últimas três décadas tem aumentado o interesse da comunidade 

científica e agências regulatórias em relação à detecção e o conhecimento dos 

estressores ambientais responsáveis por danos à saúde humana e à sustentabilidade 

dos ecossistemas (Bickham et al., 2000). Efeitos ocasionados por fatores de estresse 

ambiental e/ou substâncias xenobióticas podem ser avaliados por diversas 

metodologias através da utilização organismos bioindicadores e biomarcadores 

específicos. 

 
 
 1.2.1 Testes ecotoxicológicos 
 
 Testes ecotoxicológicos ou bioensaios determinam os efeitos tóxicos dos 

poluentes lançados a um corpo d’água e sua biota aquática, possibilitando inclusive o 

controle da bioacumulação desses poluentes nos tecidos dos organismos (Porto, 1991). 

 Os bioensaios podem ser classificados em três modalidades de acordo com o 

período de exposição dos organismos: agudos, semicrônicos e crônicos. Os testes 

agudos são aqueles realizados em um curto espaço de tempo, preferencialmente 

utilizando-se de indivíduos jovens, sendo medido os efeitos visualmente detectáveis em 

até 96 horas, como sobrevivência, alterações comportamentais e morte (Terra et al., 

2001). 

 Os testes semicrônicos visam aproximarem-se das condições naturais do 

ambiente, expondo organismos muito jovens até pelo menos o seu primeiro período 

reprodutivo, sendo observados além das alterações comportamentais, a curva de 

crescimento, sobrevivência, fertilidade e fecundidade. Os testes crônicos avaliam os 

efeitos em condição de exposição por longo período de tempo, fornecendo resultados 

mais próximos da realidade, sendo possível a observação de um ou mais ciclos de vida, 
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dando ênfase aos momentos mais sensíveis do desenvolvimento (nascimento, fase 

reprodutiva e senilidade). O ensaio mais utilizado é o semicrônico, sendo o agudo 

bastante utilizado em teste-piloto (Terra et al., 2001).  

 Quanto ao sistema de exposição podem ser classificados em três categorias: 

estáticos, semi-estáticos e de fluxo contínuo. Os estáticos, quanto ao sistema de fluxo 

de água, são aqueles em que o meio inicial permanece durante toda exposição, e 

geralmente é utilizado em ensaios agudos, onde os indivíduos permanecem expostos 

por pequeno período. Os ensaios semi-estáticos são aqueles em que o meio é 

renovado em períodos regulares, normalmente em dias alternados, sendo este o 

modelo mais utilizado. São aplicados em ensaios crônicos e semicrônicos. Os testes de 

fluxo-contínuo renovam o meio constantemente, sendo a categoria menos utilizada 

(Terra et al., 2001).  

 Para a avaliação dos efeitos agudos, os resultados dos experimentos podem ser 

expressos em CL50 (concentração letal a 50% dos organismos) ou CE 50 

(concentração efetiva mediana a 50% dos organismos). As avaliações de efeitos 

crônicos e semicrônicos podem ser estimadas através do CENO (concentração de 

efeito não observado, onde CL 50 ou CE/10).  Na avaliação de risco ecológico em 

ecossistemas aquáticos, uma substância é considerada segura desde que a 

concentração ambiental seja 10 a 100 vezes inferior àquela que causa efeitos tóxicos 

aos organismos teste (Bertoletti, 2001).  

 
 
 1.2.2 Bioindicadores ecotoxicológicos 
 
 Os bioindicadores quando utilizados para a obtenção de respostas às 

perturbações ambientais podem ser considerados sistemas vivos de referência 

(Lucchese, 1996). Os critérios para a escolha do organismo teste estão relacionados 

com a sua representatividade em relação a um determinado grupo de importância 

ecológica, a facilidade de manutenção em laboratório, sua estabilidade genética e ao 

fato de pertencerem à cadeia alimentar do homem (Rand, 1995). 

 Em estudos de ecotoxicidade são avaliados os efeitos causados às espécies por 

meio da exposição de organismos aquáticos representativos do ambiente a várias 

concentrações de uma ou mais substâncias, ou a fatores ambientais, por período 
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determinado. No Brasil a ecotoxicologia aquática ainda é uma ciência em franco 

desenvolvimento, existindo um amplo campo de estudos com organismos nativos 

(Bertoletti, 2001). 

 Nos programas de monitoramento biológico os peixes apresentam numerosas 

vantagens como organismos bioindicadores, devido à disponibilidade de informações 

sobre o ciclo de vida e por incluírem uma variedade de níveis tróficos (Harris, 1995).  

 Segundo Sinderman (1990), a poluição aquática está correlacionada com o 

aparecimento de neoplasias em peixes, demonstrando a possibilidade de indicação de 

carcinogênicos ambientais potencialmente perigosos para o homem. A análise 

morfológica de peixes, através de observações macroscópicas de órgãos (brânquias, 

gônadas, rins, fígado e tecido adiposo), ou observações microscópicas de células 

destes órgãos, podem servir também como métodos que visam à indicação e a 

obtenção de respostas a possíveis xenobióticos causadores de neoplasias e distúrbios 

morfológicos potenciais a espécie humana. 

 Estudos sobre a bioacumulação de poluentes nos tecidos podem ser feitos em 

nível celular, através de ensaios in vitro pela exposição de células retiradas do 

organismo ou in vivo, onde os mesmos são expostos ao tóxico e posteriormente 

retiradas às células para a avaliação do dano causado (Terra et al., 2001).  

Na modalidade in situ, são utilizados organismos expostos a situações de 

estresse ambiental, também podendo ser utilizada através da comparação dos 

resultados obtidos entre animais provenientes de populações expostas com as não 

expostas (Agostini, et al., 1998; Bueno et al., 1998; Bueno et al., 2000; Khunen et al., 

1998). Os peixes são considerados os maiores vetores de transferência de 

contaminantes para humanos, sendo utilizados como indicadores potenciais de 

exposição a genotóxicos químicos em humanos. (Al-Sabti & Metcalfe, 1995).  

 A avaliação dos efeitos tóxicos de um poluente em órgãos e tecidos de peixes 

pode ser feita por diversos biomarcadores (Silva & Fonseca, 2003). Por exemplo, a 

avaliação da atividade de enzimas antioxidantes e os níveis de proteínas responsáveis 

por importantes funções na metabolização e detoxificação de agentes tóxicos são úteis 

na detecção de exposição subletal de peixes a xenobióticos (Livingstone, 1993; Bainy 

et al., 1996). Também existem biomarcadores capazes de demonstrar danos 



22 

  

genotoxicológicos  (Schmid et al., 1971; Heddle et al., 1973; Fenech, 2000; Au et 

al., 2003) como o ensaio citogenético conhecido como teste de micronúcleo e a 

avaliação de outras freqüentes anormalidades nucleares. 

 
 
 1.2.3 Biomarcadores ecotoxicológicos 
  
 Denomina-se biomarcador ou indicador biológico o próprio xenobiótico, seus 

produtos de biotransformação ou respostas biológicas adaptativas a estressores, 

evidenciadas como alterações bioquímicas, celulares, histológicas, fisiológicas ou 

comportamentais, que possam ser medidas em amostras de tecidos ou fluidos 

orgânicos, em organismos ou populações, que possam evidenciar exposição ou efeitos 

de um ou mais poluentes químicos ou radiações (Depledge, 1993, Leozio & Fossi, 

1993; Who, 1999; Della Rosa et al., 2003).  

 Os biomarcadores podem ser classificados de três formas: a) biomarcadores de 

exposição, b) biomarcadores de efeito e c) biomarcadores de sucetibilidade. Os 

biomarcadores de exposição são os que indicam a dose interna ou a biodisponibilidade 

de um xenobiótico ou seus metabólitos em um organismo bioindicador exposto, 

avaliando efeitos adversos quali-quantitativamente. Podem envolver desde indicadores 

de estresse generalizado a indicadores específicos de exposição. A inibição da enzima 

acetilcolinesterase (AChE), que ocorre específicamente para praguicidas 

organofosforados e carbamatos é um exemplo (Hill & Fleming,1982; Guilhermino et al., 

1998).   

 Os biomarcadores de efeito são caracterizados pela indução de mecanismos de 

defesa celular como resposta adaptativa em nível molecular-bioquímico. Podem 

desencadear alterações fisiologias ou histológicas, podendo ser reversíveis ou não, 

dependendo da capacidade do sistema ou órgão em responder ao agente tóxico. Não 

são específicos em relação aos estressores. Como exemplos estão as enzimas 

envolvidas no processo de peroxidação lipídica ou estresse oxidativo (Winzer et al., 

2001), indicativas de respostas adaptativas aos estressores.      

 Os biomarcadores de susceptibilidade avaliam a habilidade do organismo teste 

em responder à exposição a substância específica, sendo observados vários fatores 
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externos, como idade, idade, sexo, dieta, estado de saúde dos indivíduos utilizados. 

Embora no ambiente os organismos possam estar sujeitos à exposição similar, as 

diferenças genéticas em relação ao metabolismo podem produzir doses diferentes em 

um órgão-alvo, com diferentes níveis de resposta, sendo que os biomarcadores de 

susceptibilidade são capazes de refletir fatores adquiridos ou genéticos, influenciando a 

resposta à exposição ( Ecetoc, 1995; Who, 2000). Um exemplo de efeito geneticamente 

associado à susceptibilidade é a fenilcetonúria em recém-nascidos. Exemplo de 

suscetibilidade adquirida é o desenvolvimento de hipersensibilidade a determinados 

gases ou partículas inaladas (Gleise et al., 2001 apud Hacon, 2003).     

 Em resumo, além das classificações em relação ao estressor/bioindicador, os 

biomarcadores podem ser fisiológicos, quando envolvem respostas como alterações 

energéticas, relativas à maturação, reprodução e crescimento ou bioquímicos-celulares. 

A diminuição das defesas antioxidantes, quebra de cadeias de DNA, inibição da 

colinesterase são alguns dos biomarcadores bioquímico-celulares mais estudados 

(Nascimento et al., 2006).   

 
  
1.3 Bioquímica e citogenética  
 

 O metabolismo celular disponibiliza elementos intermediários como, por exemplo, 

mononucleotídeos, monossacarídeos e aminoácidos, os quais são utilizados para a 

síntese de ácidos nucléicos, proteínas, carboidratos e lipídios, etc... O metabolismo é 

regulado por várias enzimas. Quando algum agente estressor age no organismo podem 

ocorrer alterações na produção e na atividade enzimática. Estas alterações no sistema 

metabólico modificam a composição celular do organismo, sendo que o estado geral 

deste pode ser avaliado através de ensaios bioquímicos (Walker et al., 1996; Roméo et 

al., 2000). 

Os peixes podem sofrer adaptações fisiológicas, utilizando vias metabólicas 

diferentes. Com a mudança do metabolismo celular as substâncias de reserva como 

(glicogênio, lipídios) e concentrações enzimáticas podem sofrer alterações quando em 

situações de estresse, como exemplo, pouca oxigenação na água, presença de 

substâncias tóxicas ou até mesmo durante exercício de natação (Baldisserotto, 2002). 



24 

  

 No sistema biológico os organismos que utilizam O2 na respiração estão sujeitos 

a inúmeros danos causados pela formação das espécies ativas de oxigênio (EAO). As 

EAO podem ser formadas durante o metabolismo normal de toda a célula e são 

espécies químicas capazes de existir de forma independente (Llesuy, 2002). Existem 

duas formas de EAO, as radicais e as não radicais. Como exemplos de EAO radicais 

estão, o ânion superóxido (O2•); hidroxil (OH•); peroxil (ROO•); alcoxil (RO•) e 

hidroperoxil (HO2•) e não radicais, o peróxido de hidrogênio (H2O2); o acido hipocloroso 

(HOCl); ozônio (O3) e o oxigênio singlet (1O2). As EAO levam ao estresse oxidativo, que 

está associado ao aumento na velocidade da geração de espécies oxidantes e/ou a 

diminuição na atividade dos sistemas de defesa, resultando em um aumento sustentado 

das concentrações em estado estacionário de EAO (González-Flecha et al., 1991). 

Quando espécies de radicais livres são formadas intracelularmente, induzem a 

peroxidação lipídica, provocando danos ao DNA (Stohs & Bagchi, 1995) e degradação 

de proteínas (Regoli, 2000). 

 A peroxidação lipídica ou lipoperoxidação é uma reação em cadeia mediada por 

radicais livres, onde a extensão de propagação da cadeia depende da ação de 

compostos antioxidantes. Assim os efeitos tóxicos dos radicais livres são impedidos 

pela ação das defesas antioxidantes (Storey, 1996).  

 Nos peixes existem inúmeras situações que induzem ao desequilíbrio das 

reações de óxido-redução gerando EAO, como: exposição a xenobióticos (Gul et al., 

2004; Oruc et al., 2004), alterações hormonais (Videla et al., 1995), contaminação por 

parasitas (Belló et al., 2000) entre outros. Inúmeras estratégias foram desenvolvidas 

tanto em mamíferos quanto em peixes para proteção contra danos oxidativos, tais como 

a prevenção da formação dos radicais livres através dos antioxidantes endógenos 

(enzimáticos e não enzimáticos) capazes de neutralizar o estresse oxidativo (Llesuy, 

2002). O sistema enzimático é formado pelo superóxido dismutase (SOD), catalase 

(CAT), glutationa peroxidase (GPx), glutationa redutase (GR) e glutationa-S-transferase 

(GST). Os antioxidantes não enzimáticos são glutationa (GSH), α-tocoferol (vit. E), 

caroteno, entre outros (Halliwell & Gutteridge, 1999).  

 A genotoxicologia ou genética toxicológica avalia os efeitos genotóxicos em 

potencial, visto que são considerados pré-requisitos importantes para o 
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desenvolvimento de efeitos adversos à saúde, como o câncer (Ribeiro & Marques, 

2003). Desta forma, estudos sobre os danos no DNA são importantes na genética 

toxicológica, uma vez que a mutação cromossômica é um evento importante na 

carcinogênese (Salvadori et al., 2003), processo que envolve complexas interações 

entre vários fatores que podem ser endógenos (genéticos, hormonais, etc), ou 

exógenos (ambientais) (Paoliello & Silva, 2003). São considerados carcinógenos 

químicos, as fibras, filmes plásticos e metálicos em estado sólido (Mídio & Martins, 

2000), bem como materiais radioativos e radiações ionizantes (Agudo, 2003).  

 Entre os ensaios citogenéticos, o teste de micronúcleo (MN) consiste na análise 

da freqüência de MN, os quais se constituem de massas de cromatina com aparência 

de pequenos núcleos localizados no citoplasma, originados de material cromossômico 

não incorporado nos núcleos filhos durante a anáfase no processo de divisão celular. O 

teste de MN é muito eficiente para a detecção de quebras cromossômicas 

(clastogênese) e/ou perdas cromossômicas (aneugênese), sendo por isto um dos 

métodos citogenéticos mais utilizados para avaliação de genotoxicidade (Fenech, 

2000). As outras alterações morfológicas celulares ou anormalidades nucleares 

eritrocíticas (ANE) são indicadoras de citotoxicidade (Cavas et al., 2005), podendo ser 

classificadas como: núcleo segmentado/blebbed (S), lobado/lobed (L), ou em forma de 

rim/notched (K). O núcleo (S) apresenta pequena evaginação da membrana nuclear, no 

núcleo (L) a evaginação é mais larga e o núcleo (K) apresenta um corte bem definido 

com profundidade (Carrasco et al., 1990; Matsumoto et al., 2006). 

 Para as avaliações celulares do teste de MN utilizam-se células sanguíneas, 

porém outros tipos de tecidos também podem ser utilizados. Em peixes, 97% das 

células sanguíneas são eritrócitos e 3% leucócitos, dando assim uma alta 

homogeneidade à amostra (Mitchelmore & Chipman, 1998). 

 
 
1.4 Organismo teste em estudo (jundiá) 
  
 A espécie em estudo, o jundiá Rhamdia quelen, Heptapteridae, é de grande 

importância econômica no Rio Grande do Sul, sendo uma espécie nativa bem adaptada 

em viveiros de piscicultura e muito utilizada por ser bastante consumida pela 

população. Pode ser encontrada desde o centro da Argentina até o sul do México 
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(Gomes et al., 2000). No Brasil possui ampla distribuição, estando presente na maioria 

dos estados (Silfvergrip, 1996). 

 A coloração do jundiá varia de marrom-avermelhado claro a cinza, sendo um 

peixe de couro. A parte ventral do corpo é mais clara. A intensidade da sua coloração 

varia conforme a luminosidade do ambiente onde habita. Geralmente em ambientes 

com mais iluminação sua coloração tende a ficar mais clara do que em ambientes 

escuros. O comprimento máximo teórico calculado das fêmeas é de aproximadamente 

66,5cm e dos machos de 52,0cm. O tempo de vida teórico estipulado também é maior 

em fêmeas, 21 anos, enquanto para os machos é de apenas 11 anos. A espécie habita 

águas calmas com fundo de areia e lama, junto às margens de lagos e rios. Possui 

hábitos noturnos escondendo-se durante o dia entre pedras e troncos, saindo à noite 

para alimentar-se. Os adultos possuem uma variada alimentação que inclui peixes, 

crustáceos, insetos, restos vegetais e detritos orgânicos, sendo omnívoros. As larvas 

alimentam-se de zooplâncton (Baldisserotto, 2004). 

 
 
1.5 Objetivos 
 
 1.5.1 Objetivo geral 
 
 Verificar o efeito de diferentes concentrações de tório na água através de 

parâmetros bioquímicos (metabólitos intermediários e danos oxidativos) e citogenéticos 

(MN e ANE) em jundiás. 

 
 

1.5.2 Objetivos específicos 
 
- Verificar se as diferentes concentrações de Th afetam parâmetros 

metabólicos (glicogênio, glicose, lactato, proteína e amônia) no tecido muscular 

de jundiás;  

- Avaliar os efeitos de diferentes concentrações de tório nos níveis de 

lipoperoxidação tecidual (TBARS) e as enzimas antioxidante catalase e 

glutationa-S-transferase em fígado e músculo esquelético de jundiás; 
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- Verificar os efeitos de diferentes concentrações de Th em eritrócitos de 

jundiás através de ensaio citogenético (teste de micronúcleo) e avaliação de 

outras anormalidades nucleares eritrocíticas (ANE). 

 
 
1.6 Justificativa 
 
 O tório é um elemento abundante na crosta terrestre, sendo expressivas as 

reservas existentes no Brasil. Além de ocorrer naturalmente no ambiente é bastante 

empregado na indústria. O conhecimento sobre o potencial toxicógico deste elemento 

em organismos aquáticos como peixes se faz necessário, visto que à medida que ocorre 

a ampliação do uso do Th em atividades antropogênicas aumentar-se-á o risco de 

contaminação ao ambiente. A contaminação hídrica, além de comprometer a biota 

aquática, pode através da cadeia trófica causar danos à saúde humana.  Estudos 

ecotoxicológicos visam monitorar ou prevenir para que estes danos não venham a 

ocorrer.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

  

 
2 ARTIGO CIENTÍFICO  
 
(Artigo em fase de preparação para ser submetido à publicação na Revista Aquatic Toxicology) 
 
 
 
Bioquímica e citogenética de jundiás, Rhamdia quelen, expostos a diferentes 

concentrações de tório.  

 

 

Lizelia M. Correaa, Daiani Kochhanna, Alexssandro G. Beckera, Maria A.Pavanatoa, 

Susana F. Llesuya, Vania L. Lorob, Alice Raabeb, Márcia Meskob, Érico M.M. Floresb, 

Valderi L. Dresslerb, Bernardo Baldisserottoa,*  

 

 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia (a) e Departamento de Química (b), 

Universidade Federal de Santa Maria, 97105-900, Santa Maria, RS, Brazil 

 
 
 
 
* Autor para correspondência: 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia 
Universidade Federal de Santa Maria 
97105-900, Santa Maria, RS, Brazil 
Tel.: + 55 55 3220-9382; fax: + 55 55 3220-8241 
E-mail: bernardo@smail.ufsm.br   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

  

 
Abstract  
 
 
 The objective of this study was to evaluate the effect of thorium (Th) on the 

metabolism of silver catfish (Rhamdia quelen) through biochemical parameters from the 

muscle tissue (glycogen, glucose, lactate, protein and ammonia), lipidic peroxidation 

levels (TBARS), catalase (CAT) and glutathione-S-transferase (GST) in the hepatic and 

muscular tissues and cytogenetic parameters through the evaluation of nuclear 

abnormalities in blood cells. Silver catfish juveniles (8.78 ± 0.10cm; 6.41 ± 0.17g) were 

exposed to different waterborne concentrations of 232Th (in µg.L-1): 33.6±8.7; 

106.5±37.1; 191.6±19.0 and 758.4±150.4 for 15 days.  The levels of muscle glycogen 

were significantly reduced in fish exposed to 106.5 µg.L-1 Th, while glucose and protein 

increased in those exposed to 758.4 µg.L-1 Th. Lactate levels were higher in fish 

maintained at 191.6 µg. L-1 Th and ammonia was higher in those exposed to 33.6, 106.5 

and 191.6 µg.L-1 Th. The lipidic peroxidation levels were diminished in the liver of silver 

catfish exposed to all tested concentrations of Th. In the muscle lipidic peroxidation was 

higher in juveniles maintained at 106.5 µg.L-1 Th and lower in those exposed to 191.6 

and 758.4 µg.L-1 Th. The CAT activity was higher in the hepatic tissue (but not muscle) 

of fish exposed to all tested concentrations of Th. The GST activity in the liver was lower 

in fish exposed to 33.6 and 106.5 µg.L-1 Th, and in the muscular tissue of those 

maintained at 758.4 µg.L-1 Th. Silver catfish exposed to 106.5 µg.L-1 presented a 

significant induction of micronuclei, but no alterations in other erythrocyte abnormalities 

were observed. These results suggest that exposure to waterborne Th induces changes 

on the metabolic state, increase of lipidic peroxidation in the liver, some alterations of 

CAT and GST, and DNA damage.  

 

Keywords: fish, stress oxidative, micronuclei, ecotoxicology.  
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Introdução 
 
 Os elementos traço compõem um grupo muito importante de tóxicos ambientais, 

com capacidade de causar danos fisiológicos para muitos organismos (Flower, 1975). A 

contaminação de organismos por elementos-traço é estudada em diferentes grupos de 

animais, existindo várias pesquisas utilizando peixes (Poston, 1982; Paine et al., 2000; 

Lemos et al., 2001; Barillet et al., 2005; Buet et al., 2005; Ahmad et al., 2006). O tório 

(Th) ocorre predominantemente como um cátion tetravalente, sendo um constituinte 

traço em fosfatos, óxidos simples e múltiplos e silicatos, dentre outros minerais 

(Ivanovich & Harmon, 1982). Estima-se que o Brasil possua as maiores reservas 

mundiais de Th (33% do total, cerca de 1200.000 toneladas), seguido pela Turquia 

(21%) e EUA (10,4%) (Wilson, 1992), Cerca de 13.000 trabalhadores brasileiros são 

expostos ao Th em indústrias de extração de areia monazítica, indústrias da produção 

de camisas para lampiões a gás, eletrodos de lâmpadas solares, células fotoelétricas e 

reatores nucleares (Wilson, 1992, Julião et al.,1994).  

Avaliações do comportamento do tório em águas de oceanos e águas doces de 

rios e subterrâneas tem sido objeto de estudos de vários autores (Moore & Sackett, 

1964; Langmuir & Herman 1980; Bacon & Anderson, 1982; Lei, 1984; Anderson et al., 

1995).  Valores de Th entre 0,64±0,20 µg.L-1 e 4,5±0,8 µg.L-1 foram encontrados em 

águas de oceanos (Moore & Sackett, 1964) e 0,02 e 0,24µg.L-1 em águas não filtradas 

(Somayajulu & Goldberg, 1966) No Brasil, Lei (1984), obteve resultados de 0,02 e 

0,24µg.L-1 para 232Th dissolvido em águas subterrâneas filtradas.    

 Biomarcadores celulares são importantes ferramentas na avaliação de exposição 

de organismos a agentes tóxicos que podem causar morte ou alterar a estrutura e a 

função de alguns órgãos vitais de peixes (Au et al., 1999). Diferentes autores sugerem 

que em diversos tecidos existem alterações no equilíbrio oxidativo em várias espécies 

de peixes (Radi & Matkovics, 1988; DiGiulio et al., 1989; Mather-Mihaich & DiGiulio, 

1991; Ahmad et al., 2000). O estresse oxidativo é definido como o desequilíbrio no 

balanço entre agentes pró-oxidantes e agentes antioxidantes com a potencialidade de 

exercer efeitos deletérios, podendo danificar macromoléculas tais como DNA, lipídios e 

proteínas (Halliwell & Gutteridge, 1999). Para combater este estresse oxidativo existe o 
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sistema de defesa antioxidante do qual participam enzimas e outros compostos de 

natureza não-enzimática. Entre os principais sistemas de enzimas antioxidantes 

encontram-se a catalase (CAT) e a glutationa-S-transferase (Storey, 1996; Trenzado et 

al., 2006).  

 Entre os testes utilizados para investigar a genotoxicidade, o teste de 

micronúcleo (MN) tem se provado um sensível indicador de danos cromossômicos e 

tem sido utilizado com sucesso (Al-Sabti et al., 1994; Al-Sabti & Metcalfe, 1995). As 

alterações na morfologia nuclear, como a formação de micronúcleos, indicam 

genotoxicidade enquanto a presença de outras anormalidades nucleares eritrocíticas 

(ANE), são indicadoras de citotoxicidade (Cavas et al., 2005).  

 O único estudo de exposição de Th em organismos aquáticos foi efetuado em 

truta-arco-íris (Oncorhynchus mykiss), demonstrando uma baixa acumulação corporal 

(Poston, 1982).  Portanto, este trabalho visa avaliar a toxicidade do tório através da 

análise de parâmetros metabólicos do músculo esquelético, parâmetros oxidantes em 

fígado e músculo esquelético e parâmetros citogenéticos em eritrócitos de jundiás, 

Rhamdia quelen, expostos a esta substância na água.  

  
 
Materiais e Métodos 

 
Peixes 

 
Foram utilizados juvenis de jundiá (8,78 ± 0,10cm; 6,41 ± 0,18g) oriundos do 

setor de Piscicultura da UFSM, Santa Maria (RS). Os jundiás foram aclimatados por 

duas semanas no Laboratório de Fisiologia de Peixes da UFSM, onde permaneceram 

durante este período em caixas de 250 L, com temperatura em torno de 23ºC. Após a 

aclimatação, os peixes foram mantidos por 15 dias em caixas de 40 L com aeração 

constante, (07 juvenis por caixa), sendo expostos as concentrações 0 (controle), 

33,6±8.7; 106,5±37,1; 191,6±19,0 e 758,4±150,4 de T h em µg.L-1. Para cada 

concentração de Th foram feitos testes em triplicata. O aumento dos níveis de Th na 

água foi efetuado com a adição de 232Th(NO3)4 5H2O (BDH Chemical Ltda, England 

Analar®, pureza >99%, composto de baixa radiotoxicidade).  
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 Realizou-se limpeza das caixas diariamente por sifonagem, retirando-se os 

resíduos (fezes e restos de ração) e substituindo a água por outra nas mesmas 

condições. A renovação diária foi de aproximadamente 20-40% do total. Os jundiás 

foram alimentados uma vez ao dia com ração comercial para juvenis Supra (42% CP, 

Alisul alimentos S.A., Carazinho, Brasil).  

Após o período experimental os animais foram colocados em recipiente contendo 

água e gelo por 5 min para anestesia, em seguida coletado sangue da veia caudal 

utilizando seringas heparinizadas. Os peixes foram então sacrificados por secção da 

medula espinhal sendo retiradas os tecidos (fígado e músculo esquelético), os quais 

foram imediatamente congelados em argônio líquido e levados a freezer -70°C, para 

posterior análise de metabólicos e atividades enzimáticas.  

 
Parâmetros metabólicos  

 
Amostras de músculo esquelético foram homogeneizadas numa proporção de 

100 mg/mL de ácido tricloroacético 20%, utilizando-se um homogenizador tipo Potter-

Elvejhem a 1000 rpm por 3 min em banho de gelo. Logo após o homogeneizado foi 

centrifugado a 3000 x g durante 3 min, sendo utilizados os sobrenadantes (extratos 

ácidos) obtidos para as determinações. Os metabólitos foram dosados conforme as 

metodologias a seguir: glicogênio (Bidinotto et al., 1998), açúcares redutores (Duboie et 

al., 1956), lactato (Harrower & Brown, 1972), proteína (Lowry et al., 1951) e amônia 

(Verdouw et al., 1978). 

 
Parâmetros oxidantes  

 
O restante da amostra de músculo esquelético e fígado foram homogeneizados 

com buffer fosfato pH 7,4 e centrifugados a 600g durante 10 min. Os níveis de 

lipoperoxidação tecidual (TBARS) foram analisados por meio da produção de 

substâncias que reagem com o ácido tiobarbitúrico segundo o método de Buege e Aust 

(1978). A atividade da catalase foi verificada de acordo com Boveris & Chance (1973), 

pelo consumo de peróxido de hidrogênio em solução 10 nM. Para a análise de  

glutationa-S-transferase (GST) os tecidos foram homogeneizados com buffer fosfato pH 
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7,4 e centrifugados a 600g durante 10 min. Com o sobrenadante se determinou a GST 

de acordo com Habig et al. (1974).  

 
Parâmetros citogenéticos  

 
Para avaliação da freqüência de MN em eritrócitos utilizou-se os critérios 

descritos por Countryman & Heddle (1976) e Fenech (1993). Os esfregaços sangüíneos 

foram feitos com uma gota de sangue para cada lâmina de microscopia 26x76 mm, em 

um ângulo de 45º. Após 24h as mesmas foram fixadas em metanol 100 % durante 10 

min e posteriormente coradas com Giemsa 4 % por 10 min. A observação de eritrócitos 

foi realizada em microscópio com objetiva de 1000 x, sendo analisadas 2000 células 

por indivíduo (7 peixes por tratamento e 2 lâminas por peixe). Além da análise de MN, 

nessas lâminas foram analisadas a presença de outras anormalidades nucleares 

eritrocíticas (ANE), tais como núcleo lobado, segmentado ou em forma de rim. 

 
Parâmetros físico-químicos da água  

 
A determinação da temperatura (21,7±0,1 oC) e do oxigênio dissolvido (6,24±0,05 

mg.L-1) foi efetuada em dias alternados com oxímetro YSI, modelo Y5512 (YSI Inc., 

Yellow Springs, USA). O pH (7,6±0,01) também foi medido em dias alternados 

utilizando-se um pHmetro Quimix (modelo 400A). Amostras de água foram coletadas a 

cada 5 dias e congeladas para posterior análise de amônia total (0,20±0,01 mg.L-1) pelo 

método baseado na formação do indofenol (salicilato- hipoclorito) (Verdouw et al., 

1978), alcalinidade (33,9±0,5 mg.L-1 CaCO3) e dureza total (24,8±0,5 mg.L-1 CaCO3) da 

água através de titulometria segundo Greenberg et al. (1976), A determinação da 

concentração de Th na água foi realizada por espectrometria de massa com plasma 

indutivamente acoplado (ICP - MS) Elan DRC II Perkin Elmer SCIEX (USA). 

 
Análise estatística  

 
A homogeneidade das variâncias entre os diferentes tratamentos foi analisada 

pelo teste de Levene. Os dados de glicogênio, proteína, glicose, lactato e amônia 

(músculo esquelético) e a atividade da CAT (fígado) apresentaram variâncias 
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homogêneas, de modo que foi utilizada uma análise de variância de um fator e teste  de 

Dunnet. Para os parâmetros onde não houve homogeneidade de variâncias entre os 

tratamentos, como TBARS, atividade da GST e freqüência de MN e ANE, utilizou-se o 

teste de análise de variância Kruskal-Wallis seguido do teste de Mann-Whitney, 

efetuados através do programa Statistica (versão 5.1, 1997). O nível mínimo de 

significância foi de 95% (p < 0,05). Todos os dados estão expressos como média ± erro 

padrão. 

 
 
Resultados 

       
 Ao final de 15 dias, os níveis de glicogênio no músculo esquelético foram 

significativamente menores nos jundiás expostos a 106,5 µg.L-1 Th (49% em relação 

aos controles), enquanto que os mantidos nas demais concentrações de Th não 

apresentaram diferença significativa em relação aos grupos controles. Os valores de 

glicose e proteína muscular dos jundiás expostos a 758,4 µg.L-1 Th foi 

significativamente maior que nos controles (36 e 41%, respectivamente), não ocorrendo 

diferença significativa nos exemplares mantidos nas demais concentrações de Th em 

relação aos controles. Os valores do lactato muscular foram significativamente maiores 

nos jundiás submetidos a 191,6 µg. L-1 Th que nos controles (25%), não sendo 

constatada diferença significativa nos juvenis mantidos nas demais concentrações de 

Th quando comparados aos grupos controles.  Os níveis de amônia muscular nos 

jundiás expostos a 33,6, 106,5 e 191,6 µg.L-1 Th foram significativamente maiores que 

nos controles (41, 43 e 43%, respectivamente), não sendo observada diferença 

significativa nos expostos a 758,4 µg.L-1 Th em relação ao grupo controle (Tabela 1). 

O fígado dos jundiás expostos a todas as concentrações de Th testadas 

apresentou níveis significativamente menores de lipoperoxidação lipídica que os jundiás 

controles (25, 43, 30 e 19%, respectivamente) (Fig. 1A).  

No músculo esquelético observou-se níveis significativamente maiores de 

lipoperoxidação lipídica nos jundiás mantidos em 106,5 µg.L-1 Th (90%) e 

significativamente menores nos expostos a 191,6 e 758,4 µg.L-1 Th (86 e 50%, 

respectivamente) em relação aos controles. Nos jundiás expostos a 191,6 e 758,4 µg.L-
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1 Th não foram constatadas diferenças significativas na lipoperoxidação lipídica do 

fígado em relação aos controles (Fig. 1B). 

A atividade da CAT no fígado de jundiás expostos a todas as concentrações de 

Th testadas foi significativamente maior que nos controles (129, 97, 87 e 85%, 

respectivamente) (Fig.2A).  

No músculo esquelético dos jundiás expostos a todas concentrações testadas de 

Th não foi observada diferença significativa na atividade da CAT em relação aos grupos 

controles (Fig. 2B).  

A atividade da GST no fígado de jundiás expostos a 33,6 e 106,5 µg.L-1 Th foi 

significativamente menor que nos controles (76 e 63%, respectivamente). Jundiás 

mantidos nas demais concentrações de Th não apresentaram diferença significativa na 

atividade da GST do fígado em relação aos controles (Fig. 3A).  

No músculo esquelético dos exemplares expostos a 758,4 µg.L-1 Th a atividade 

da GST foi significativamente menor que nos controles (88%), não sendo verificadas 

diferenças estatísticas entre os demais grupos (Fig. 3B).  

 Jundiás controles não apresentaram MN nos eritrócitos, mas exemplares 

expostos a concentrações de 106,5 µg.L-1 Th ou maiores apresentaram um número 

significativamente maior de MN que os controles. A exposição ao Th na água não 

alterou significativamente o número de ANE dos jundiás (Fig. 4).  

 
 
Discussão 

 
 A absorção dos metais pode ser diretamente pela água ou indiretamente através 

da cadeia alimentar (Bentley, 1992; Hamilton et al, 1998). O tório é um elemento-traço 

natural presente nos ecossistemas aquáticos, sendo utilizado em várias atividades 

antropogênicas, possuindo potencial para utilização como combustível nuclear. A 

ampliação do uso deste elemento pode resultar no aumento da concentração deste 

actinídeo na água, sedimento e nos organismos aquáticos (Poston, 1992). Este autor 

observou que em truta-arco-íris (Oncorhynchus mykiss) baixa bioacumulação de Th nos 

tecidos destes organismos, observando presença deste elemento no trato 

gastrintestinal após exposição a soluções de 228+232Th. A presença de Th em águas 
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subterrâneas filtradas brasileiras foi registrada por Lei (1984), sendo constatado valores 

entre 0,02 e 0,24 µg.L-1 para 232Th dissolvido. As concentrações de Th de sólidos em 

suspensão foram verificados por Tonetto & Bonotto (2002), sendo constatado valores 

de 183 a 3445 µg.g-1, revelando a possibilidade de transporte significativo de Th sob 

esta forma. O presente estudo verificou nos tecidos musculares dos jundiás expostos a 

106,5 µg.L-1 Th uma redução de 49% do glicogênio e um aumento de 25% do lactato 

muscular na concentração 191,6 µg.L-1 Th em relação aos seus controles. Estes índices 

podem indicar que o glicogênio está sendo degradado a lactato para compensar a 

situação de estresse provocada pela exposição ao Th, sugerindo uma acomodação 

fisiológica do tecido nestas concentrações de tório presentes na água. 

Na glicose muscular observou-se um aumento de 36% nos peixes expostos a 

758,4 µg.L-1 Th. Esta elevação pode ser decorrente do aumento da taxa de captação de 

glicose por este tecido.  

Observou-se uma elevação para os níveis de proteína muscular de 41% em 

758,4 µg.L-1 Th e na amônia muscular nas concentrações 33,6; 106,5 e 191,6 µg.L-1 Th, 

(41, 43 e 43%, respectivamente) relacionados aos grupos controles. O catabolismo das 

proteínas utilizado para fornecer energia poderia estar aumentando a síntese protéica 

(Sahib et al., 1984) sugerindo ser uma resposta do organismo como medida 

compensatória a uma alta demanda energética. A amônia tem sua origem deste 

catabolismo protéico, sendo a principal forma de excreção nitrogenada da maioria dos 

organismos aquáticos (Sancho et al, 1998; Jobling, 1995). O aumento do catabolismo 

protéico gera aumento da amônia, consequentemente. 

 Os resultados obtidos em tecido muscular demonstram ser pouco precisos para 

uma avaliação conclusiva sobre os efeitos do Th no metabolismo dos jundiás. Embora o 

perfil metabólico muscular de jundiás frente às concentrações testadas  possa sugerir 

esforço adaptativo da espécie à substancia tóxica em estudo, não podemos indicar 

processo fermentativo por déficit de oxigênio sem avaliar as taxas metabólicas em 

outros tecidos também envolvidos no processo metabólico, como o tecido hepático e o 

sanguíneo (plasma).  

 A relação entre ao aumento da atividade da CAT e a depleção nos níveis de 

TBARS no fígado dos jundiás sugere resposta ao estresse oxidativo, visando equilíbrio 
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entre as defesas antioxidantes e pró-oxidantes. A supressão da atividade GST no 

tecido hepático não sugere um mecanismo compensatório, podendo resultar em danos 

oxidativos.  A depleção nas atividades da CAT e da GST no tecido muscular sugere a 

incapacidade deste órgão em detoxificar adequadamente o Th do organismo do peixe.   

 O fígado é o principal sítio de metabolização e distribuição de xenobióticos em 

peixes (Ahmad et al., 2000), e a queda nos índices de peroxidação lipídica no fígado e 

no músculo de R. quelen sugere existir diferentes sensibilidades nos dois tecidos 

estudados. O comportamento da CAT entre os dois órgãos também foi distinto. A CAT 

uma enzima que facilita a remoção de peróxido de hidrogênio é encontrada nos 

peroxisomas, servindo como biomarcador para um importante grupo de carcinogênicos 

não genotóxicos no ambiente aquático (Huggett et al., 1992). O aumento na atividade 

da CAT no fígado de bagre de canal, Ictalurus punctatus, expostos a efluentes de 

indústria de celulose foi evidenciado por Mather-Mihaich & DiGiulio (1991), que 

atribuíram este fato à proliferação de peroxisomas embora tenha sido evidenciado 

diminuição da atividade da CAT neste mesmo órgão em tilápias expostas a ambiente 

poluído (Bainy, 1996). 

  Embora o fígado seja o local onde se encontra a maior concentração da enzima 

GST em vertebrados (Huggett et al., 1992), nosso estudo constatou diminuição da 

atividade da GST nos dois órgãos estudados.  As diferenças quantitativas nas defesas 

antioxidantes observadas em diferentes espécies de peixes já estudadas são grandes 

(Wilhelm Filho & Marcon, 1996), dificultando a possibilidade de correlação entre a 

atividade das enzimas antioxidantes com os aspectos fisiológicos dos peixes (Winston, 

1991). A resistência a situações de estresse entre as espécies e até mesmo entre 

indivíduos da mesma espécie pode ocorrer devido à variação individual na expressão 

genética ou exposição individual a outros estressores (Cooper, 2002). Os metais traço 

podem aumentar a formação intracelular de espécies ativas de oxigênio (EAO) através 

da reação de Fenton/Haber-Weiss e de substâncias metabolizadas,  formando 

compostos intermediários no ciclo redox (Winston, 1991). Em peixes a exposição a 

metais é conhecida também por promover alterações nos parâmetros hematológicos 

(Heath, 1995).  
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 Através do ensaio citogenético observaram-se alterações na freqüência de 

micronúcleos entre as concentrações de Th testadas. Foi observada maior indução de 

MN nas concentrações 191,6; 106,5 e 33,6 µg. L-1, indicado aumento na formação de 

acidentes clastogênicos. Na avaliação de ANE, tais como núcleo segmentado, lobado 

ou em forma de rim (Carrasco et al., 1990; Matsumoto et al., 2006), não foi verificada 

diferença significativa, não sendo evidenciado citoxicidade.  

 Estudos realizados por Lemos et al. (2001) apontam genotoxicidade em 

Pimephales promelas exposto a cromo (VI) durante 7, 14 e 21 dias, sendo constatada a 

maior expressão de micronúcleos em eritrócitos dos peixes expostos até 7 dias. O 

cádmio também apresenta-se como um perigoso clastogênico, desencadeando quebras 

cromossomais, trocas de cromátides irmãs e formação de micronúcleos (Karmakar et 

al., 1998, Kasuba et al., 2000). Para Karmakar et al., (1998), o cádmio possui a 

capacidade de produzir uma depressão dependente da detoxificação da GST mediada 

pela glutationa (GSH), sendo muito provavelmente associada à indução de aberrações 

cromossômicas. Barillet et al., (2005) realizaram estudo utilizando Danio rerio expostos 

ao urânio, elemento com características químicas de metal de transição, com potencial 

de radiotoxicidade que ocorre naturalmente no ambiente. Foi demonstrando efeitos 

genotóxicos nos peixes. Quanto maior o nível da concentração de exposição maior 

foram os danos em eritrócitos.  

 O Th possui características químicas semelhantes ao urânio. As reservas 

mundiais de urânio são limitadas, sendo que num futuro próximo a utilização de Th 

poderá crescer consideravelmente, tornando importante não só o conhecimento das 

potencialidades comerciais e industriais deste metal, mas também o conhecimento do 

potencial tóxico à saúde humana.  

 Os resultados deste trabalho sugerem que as alterações sofridas pelo organismo 

em estudo ocorrem nas menores concentrações de Th, tanto para avaliações de ordem 

metabólica, enzimática e citogenética. A avaliação dos intermediários metabólitos em 

músculo esquelético, embora não conclusivos demonstram alterações, provalvemente 

devido ao estresse causado pela exposição ao Th. Os parâmetros que melhor 

responderam aos efeitos do Th no organismo dos jundiás, foram a avaliação da 

atividade das enzimas CAT e GST e o uso do teste de MN. Os resultados da CAT e 
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GST nos tecidos hepático e muscular de Rhamdia quelen sugerem que as atividades 

enzimáticas possam ser estimuladas nas menores concentrações de Th e inibidas nas 

mais elevadas (principalmente na 758,4 µg. L-1). O uso do ensaio citogenético contribui 

para esta hipótese, sendo constatado maior genotoxicidade nas amostras sanguíneas 

das concentrações 106,5 e 191,6 de Th µg. L-1 . 
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Tabela 1. Parâmetros metabólicos em músculo de Rhamdia quelen expostos a 

diferentes concentrações de Th por 15 dias. 

 
Th 

(µg.L-1) 
Glicogênio 
(µmol.g-1) 

Glicose 
(µmol. g-1) 

Lactato      
(µmol.g-1) 

Proteína 
(mg.g-1) 

Amônia 
(µg.g-1) 

 
0 21,29 ± 1,18 0,14±0,01 24,89±0,25 188,22±5,97 5,10±0,36 
      

33,6 20,26 ±1,32 0,16±0,01 27,46±1,19 200,37±7,31 7 ,20±0,26 * 
      

106,5 10,84±1,9 * 0,14±0,01 27,54±1,04 203,46±2,72 7,31±0 ,19 * 
      

191,6 18,66±0,38 0,18±0,01 31,12±1,29  * 203,46±4,93 7,31±0,25  * 
      

758,4 17,48±1,20 0,19±0,01* 24,82±1,19 264,79±2,30 * 6,28±0,35 
 

Dados expressos como média±EP (n=7). * Significativamente diferente aos grupos 

controles (p < 0.05). 
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Figura 1. Avaliação de TBARS fígado (A) e músculo esquelético (B) de Rhamdia quelen 

expostos a diferentes concentrações de tório por 15 dias. * Significativamente  diferente 

aos grupos controles (p < 0.05). 

 

Figura 2. Avaliação de catalase em fígado (A) e músculo esquelético (B) de Rhamdia 

quelen expostos a diferentes concentrações de tório por 15 dias. * Significativamente  

diferente aos grupos controles (p < 0.05). 

 

Figura 3. Avaliação de glutationa transferase em fígado (A) e músculo esquelético (B) 

de Rhamdia quelen expostos a diferentes concentrações de tório por 15 dias. * 

Significativamente  diferente aos grupos controles (p < 0.05). 

 

Figura 4. Avaliação de anormalidades eritrocíticas em Rhamdia quelen expostos a 

diferentes concentrações de tório por 15 dias. * Significativamente  diferente aos grupos 

controles (p < 0.05). 
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3 CONCLUSÕES 
 
 

- Os parâmetros metabólicos intermediários analisados (glicogênio, glicose, lactato, 

proteína e amônia) em músculo esquelético de jundiás foram afetados (mas não de 

forma concentração-dependente) pela exposição às diferentes concentrações de Th 

testadas, sendo os  efeitos mais pronunciados nas menores concentrações.  

 

- A exposição dos jundiás às diferentes concentrações de Th testadas alterou os 

níveis de lipoperoxidação tecidual (TBARS), a atividade da catalase e da glutationa-

S-transferase em fígado e músculo esquelético, mas não de modo concentração-

dependente; 

 

- A exposição dos jundiás a 106,5 µg.L-1 Th ou concentrações mais elevadas 

aumentou a ocorrência de micronúcleos em eritrócitos, mas não houve alterações 

significativas em outras anormalidades nucleares eritrocíticas.   
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