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 “É muito melhor lançar-se em busca de conquistas grandiosas, mesmo expondo-se ao 

fracasso, do que alinhar-se com os pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem 

muito, porque vivem numa penumbra cinzenta, onde não conhecem nem vitória, nem 

derrota.” 

Theodore Roosevelt 
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RESUMO 

 

BIOMARCADORES BIOQUÍMICOS E ELEMENTOS-TRAÇO EM AVES AQUÁTICAS 

NÃO PASSERIFORMES EM ÁREAS ÚMIDAS 

 

AUTORA: Fabiane Borba Bergmann 

ORIENTADOR: Demétrio Luis Guadagnin  

CO-ORIENTADORA: Vania Lucia Loro 

 

 

Elementos-traço exercem influência nos ecossistemas aquáticos. Alguns, como cobre e zinco são 

essenciais aos organismos vivos em pequenas concentrações, mas podem se tornar tóxicos em altas 

concentrações. Outros, sem função biológica conhecida, como cádmio e chumbo são importantes 

contaminantes ambientais. O aumento de elementos-traço em ambientes aquáticos pode se tornar 

nocivo para as aves aquáticas, causando diversas alterações nestes organismos. Para o estudo destas 

relações, utilizamos duas abordagens, uma teórica e outra prática. Na primeira, realizamos uma 

revisão sistemática e uma metanálise sobre a associação entre a exposição às áreas contaminadas ao 

chumbo em aves aquáticas e os biomarcadores bioquímicos. Para isto foram feitas buscas de estudos 

nas bases de dados Web of Science, Scopus, Cab entre outras fontes. Biomarcadores como ácido delta-

aminolevulínico desidratase, protoporfirina, hematócrito e hemoglobina tem demonstrado resultados 

satisfatórios de associação e de detecção de exposição ao chumbo. Já catalase, ceroloplasmina e 

glutationa redutase ainda são pouco explorados. Concluímos que há alterações bioquímicas em 

decorrência da exposição das aves às áreas contaminadas, mas que os biomarcadores podem ser 

influenciados por diversos fatores. Sugerimos a proposição de um protocolo de medição de alterações 

bioquímicas para estudos de campo e aconselhamos a utilização de vários biomarcadores para a 

detecção da exposição das aves à contaminação por chumbo. Na segunda abordagem, fizemos um 

estudo de campo e comparamos a concentração de elementos-traço e os níveis de biomarcadores em 

aves aquáticas que frequentam áreas de cultivo de arroz irrigado orgânicos e não orgânico. Testamos 

se: a) existem diferenças na exposição de aves aquáticas a elementos traço em sistemas de cultivo de 

arroz orgânico e não orgânico; b) existem diferenças entre as aves aquáticas que frequentam o sistema 

de cultivo de arroz orgânico e as que frequentam o sistema não orgânico quanto ao perfil dos 

biomarcadores de estresse oxidativo: substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, tióis não proteicos e 

proteína carbonil em fígado e músculo, e na atividade das enzimas superóxido dismutase e catalase em 

fígado; c) existe associação entre os biomarcadores de estresse oxidativo e a exposição aos elementos 

traço. Para isto realizamos coletas de aves aquáticas com arma de fogo em dois sistemas de cultivos de 

arroz irrigado. Separamos amostras de penas (para determinação das concentrações de elementos-

traço), fígado e músculo (para a determinação dos perfis dos biomarcadores). Observamos maiores 

concentrações de cádmio e zinco nas penas das aves que utilizaram o sistema de lavouras orgânico e 

maiores concentrações de chumbo e cobre nas penas das que utilizaram o sistema de lavouras não 

orgânico. Observamos que substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, tióis não proteicos e proteína 

carbonil apresentaram maiores níveis no sistema de lavouras orgânicas e que superóxido dismutase e 

catalase apresentaram maiores atividades no sistema de lavouras não orgânico. Nesta abordagem 

concluímos que as aves aquáticas que frequentam lavouras de arroz apresentam diferenças quanto à 

exposição a elementos-traço e diferenças no seu perfil de biomarcadores. Entretanto, não verificamos 

uma associação consistente entre a exposição e os efeitos bioquímicos. Sugerindo que diversos fatores 

internos e externos não controlados possam afetar estas relações.  

 

 

Palavras-chave: Anatidae. Contaminação. Exposição. Metais. Penas. Threskiornithidae. 
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ABSTRACT 

 

 

BIOCHEMICAL BIOMARKERS AND TRACE ELEMENT IN WATER BIRDS NON-

PASSERIFORMES IN WETLANDS 

 

AUTHOR: Fabiane Borba Bergmann 

ADVISOR: Demétrio Luis Guadagnin  

CO-ADVISOR: Vania Lucia Loro 

 
 
Trace elements exert influence on aquatic ecosystems. Some, such as copper and zinc are essential to 

living organisms in small concentrations, but they may become toxic at high concentrations. Others, 

with unknown biological function, such as cadmium and lead are important environmental 

contaminants. The increased of trace elements in aquatic environments can become harmful to water 

birds, causing several changes in these organisms. For the study of these relations, we used two 

approaches, one theoretical and one practical. In the first approach, we performed a systematic review 

and a meta-analysis on the association between the exposure to contaminated areas to lead in water 

birds and biochemical biomarkers. For this study, we searched databases such as Web of Science, 

Scopus Cab among other sources. Biomarkers like delta-aminolevulinic acid dehydratase, 

protoporphyrin, hematocrit and hemoglobin have been showing satisfactory results of association and 

detection of lead exposure. Whereas catalase, ceruloplasmin and glutathione reductase are still little 

explored. We concluded that there are biochemical changes due to the exposure of birds to 

contaminated areas, but the biomarkers may be affected by several factors. We suggest the proposition 

of a protocol to measure the biochemical changes to field studies and we advise the use of multiple 

biomarkers for the detection of the exposure of birds to lead contamination. In the second approach, 

we did a field study comparing the concentration of trace elements and biomarkers levels in water 

birds that are found at areas of organic and non-organic irrigated rice cultivation. We tested if: a) there 

are differences in water birds exposure to trace elements in organic and non-organic rice farming 

systems; b) there are differences between the aquatic birds that frequent areas of organic rice farming 

system and non-organic systems regarding the profile of biomarkers of oxidative stress: thiobarbituric 

acid reactive substances, non-proteic thiols and carbonyl protein in the liver and muscle, and in the 

activity of superoxide dismutase and catalase in the liver; c) there is an association between 

biomarkers of oxidative stress and the exposure to trace elements. For this study, we collected aquatic 

birds with a firearm in two irrigated rice systems. We separated feathers samples (to determine the 

concentrations of trace elements), liver and muscle (to determine the profile of biomarkers). We 

observed higher concentrations of cadmium and zinc in feathers of birds that were found at the organic 

farming systems and higher concentrations of lead and copper in feathers of those that were found at 

non-organic cultivation systems. We noticed that thiobarbituric acid reactive substances, non-protein 

thiols and carbonyl protein showed higher levels in organic cultivation system and superoxide 

dismutase and catalase showed higher activity in non-organic farming system. In this approach, we 

conclude that the water birds that are found at rice fields presented differences on exposure to trace 

elements and differences on their biomarkers profile. However, we found no consistent association 

between the exposure and the biochemical effects. We suggest that various internal and external not 

controlled factors may affect these relations. 

 

 

Keywords: Anatidae. Contamination. Exposition. Metals. Feathers. Threskiornithidae. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Esta tese foi elaborada como parte dos requisitos para a obtenção do título de doutora 

em Ciências Biológicas - área de Biodiversidade Animal - do Programa de Pós-Graduação em 

Biodiversidade Animal da Universidade Federal de Santa Maria.  

A tese é composta por um referencial teórico, proposição, material e métodos e dois 

artigos. No referencial teórico são apresentadas e explicadas as importâncias dos conceitos 

trabalhados no estudo, como cultura de arroz, aves aquáticas, contaminantes ambientais, 

radicais livres e estresse oxidativo, revisão sistemática e metanálise.  

Os artigos estão apresentados de acordo com as normas das revistas que foram ou 

serão submetidos. No primeiro artigo foi realizada uma revisão sistemática e uma metanálise 

sobre a associação entre a exposição de aves aquáticas não passeriformes às áreas 

contaminadas ao chumbo e as consequentes alterações bioquímicas causadas nestas aves. No 

segundo artigo foi realizado um estudo sobre os efeitos dos contaminantes ambientais em aves 

aquáticas não passeriformes em diferentes sistemas de produção de arroz irrigado. 
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1.2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 1.2.1 O CULTIVO DE ARROZ E SUA RELAÇÃO COM AS AVES AQUÁTICAS  

 

O arroz (Oryza sativa L.) é uma planta que pertence à Divisão Magnoliophyta, Classe 

Liliopsida, tribo Oryzeae, família Poacea, subfamília Oryzoideae e ao gênero Oryza (SOUZA 

et al., 2008). 

Já no ano de 2000 a cultura de arroz, orizicultura ou ainda rizicultura, ocupava 1,55 

milhão de Km2 de terras no mundo, o que equivalia a 11% de terras aráveis no mundo e mais 

de 1% da superfície terrestre (DONALD, 2004). A produção de arroz ocupa mais de 15% das 

áreas úmidas do mundo (LAWLER, 2001) e em diversos locais ela já é o único habitat 

duradouro para as aves aquáticas (FASOLA e RUÍZ, 1997; ELPHICK, 2000).  

Em âmbito mundial são produzidas mais de 700 milhões de toneladas de arroz, com 

uma taxa de crescimento anual na produção de 2,29 milhões de toneladas. Para se ter uma 

ideia sozinho o continente asiático é responsável por mais de 90% desta produção (Figura 1), 

sendo a China, a Índia e a Indonésia os maiores produtores mundiais (FAOSTAT, 2015). 

 

 Figura 1 - Porcentagem de produção de arroz para cada continente do globo terrestre, com exceção 

da Antártida. 

 

 

O arroz também é uma das principais culturas na América e neste continente a 

produção é maior que 36 milhões de toneladas; somente na América do Sul a produção gira 

em torno de 24 milhões de toneladas (FAOSTAT, 2015). Neste contexto, o Brasil é o país que 
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mais se destaca, produzindo mais de 11 milhões de toneladas de arroz e com uma taxa de 

crescimento anual de 4,53 milhões de toneladas (FAOSTAT, 2015).  

No Brasil, esta produção está distribuída principalmente nos estados do Rio Grande do 

Sul (54% da produção nacional; maior produtor brasileiro), Santa Catarina (segundo maior 

produtor) e Mato Grosso. Todos estes estados produzem arroz a partir do sistema de cultivo 

irrigado, produzido em terras de várzeas. Já o arroz produzido em sistema de cultivo de 

sequeiro, produzido em terras altas, fica concentrado na região Norte (Pará e Tocantins), 

Nordeste (Maranhão e Piauí) e Centro-Oeste (Mato Grosso e Goiás) (EMBRAPA CLIMA 

TEMPERADO, 2005; COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2015; 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2015). 

Existem diversos tipos de sistemas de cultivo de arroz, por exemplo, plantio direto 

(PD) e cultivo mínimo (CM). Estes, na sua essência, consistem na semeadura de uma cultura 

diretamente sob uma cobertura dessecada ou sob os resíduos da cultura anterior, sem preparo 

mecânico do leito da semeadura. Com o avanço do sistema passou-se a acrescentar outras 

práticas agrícolas, como a rotação de culturas que promove a diversificação de espécies, cujo 

processo de semeadura ocorre com o mínimo de movimentação de solo e sob a resteva da 

cultura anterior, pastagem ou flora de sucessão, dessecadas com herbicida de ação total ou 

mecanicamente (EMBRAPA CLIMA TEMPERADO, 2005). 

O sistema convencional ou tradicional é o mais utilizado na região sul do Brasil. 

Consiste em preparos do solo, semeadura do arroz a lanço ou em linha e o estabelecimento de 

lamina de água sobre o solo de 20 a 35 dias após a emergência das plântulas (EMBRAPA 

CLIMA TEMPERADO, 2005).  

Além destes, pode-se citar o sistema de cultivo de arroz pré-germinado e transplante 

de mudas. O primeiro é caracterizado por um conjunto de técnicas de cultivo de arroz em 

áreas sistematizadas (quadros fixos, regulares e de pequenas dimensões, separados por taipas 

permanentes) onde as sementes, previamente germinadas, são lançadas em quadros nivelados 

e inundados. O segundo é um sistema de semeadura indireta, onde inicialmente as plantas 

crescem em um viveiro de mudas e posteriormente são plantadas em um local definitivo 

(permite a produção de sementes geneticamente puras) (EMBRAPA CLIMA TEMPERADO, 

2005). 

A cultura de arroz irrigado vem substituindo ambientes aquáticos naturais ao longo do 

tempo, tornando-se banhados artificiais que propiciam, temporariamente, uma ampliação do 

habitat de diversas espécies da fauna, principalmente de aves aquáticas (Figura 2). No 

entanto, esta relação pode se tornar negativa e por isto a necessidade de estudos nestes 
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agroecossitemas e da redução do uso de pesticidas (herbicidas, inseticidas e fungicidas) e 

fertilizantes (EMBRAPA CLIMA TEMPERADO, 2005).  

 

Figura. 2 - Exemplos de espécies de aves aquáticas. A) Dois indivíduos Dendrocygna viduata. B) 

Anas flavirostris. C) Plegadis chihi. D) Casal de Amazonetta brasiliensis. E) Phimosus infuscatus.   

 

 

 

Para as aves aquáticas, a orizicultura propicia alimentação abundante, composta por 

variadas dietas, tais como, seus próprios e outros grãos, macrófitas aquáticas, invertebrados e 

vertebrados aquáticos (STAFFORD et al., 2010). Também proporciona locais para a 

reprodução para diversas famílias de aves aquáticas, por exemplo, Anatidae, Ardeidae, 

Rallidae, Gruidae, Charadriidae, Recurvirostridae, Scolopacidae, Laridae, Sternidae e muitas 

espécies de Passeriformes, como Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) (PIERLUISSI, 

2010). Além do mais, serve de local de descanso durante a migração de aves migratórias, 

como Pluvialis dominica (Statius Muller, 1776) (DIAS e BURGER, 2005; ELPHICK, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

D E 

http://www.wikiaves.com/recurvirostridae
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1.2.2 CONTAMINANTES AMBIENTAIS  

 

1.2.2.1 Agrotóxicos e fertilizantes 

 

Agrotóxicos são os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 

destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros 

ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja 

alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 

considerados nocivos. Ou ainda substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, 

dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento (BRASIL, 1989).  

Os agrotóxicos agem interferindo nos processos bioquímicos e/ou fisiológicos que 

podem ser comuns para um grande número de doenças e organismos não alvo (COLIN e 

CANN, 2011). Isto pode provocar mudanças negativas na qualidade ambiental e seus 

impactos podem se refletir em diversos organismos, por exemplo, alimentos de origem 

vegetal (PASSOS e REIS, 2013), águas superficiais e subterrâneas (SANCHES et al., 2003), 

solo, animais e humanos (AKTAR et al., 2009; RATNER, 2009; COLIN e CANN, 2011; 

KLAASSEN e WATKINS, 2012). Além disto, agrotóxicos utilizados por curto período de 

tempo representam menor ameaça; ao contrário dos utilizados por longos períodos (WRIGHT 

e WELBOURN, 2002; COLIN e CANN, 2011). A avaliação da consequência do uso dos 

agrotóxicos se faz em função da sua natureza (toxicidade e propriedades), do organismo e da 

exposição (quantidade, frequência e duração) (PIERZYNSKI, 1994).   

Já os fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes são insumos básicos que, 

empregados de forma correta, aumentam a produção agrícola (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, 2015). Os mais utilizados em lavouras de arroz irrigado são os fertilizantes 

nitrogenados e fosforados (EMBRAPA CLIMA TEMPERADO, 2005). Estes também podem 

causar danos na qualidade ambiental se utilizados de forma inadequada. Por exemplo, o 

nitrato pode poluir tanto as águas superficiais como as subterrâneas. As águas superficiais 

podem sofrer eutrofização, já as subterrâneas podem ser contaminadas e prejudicar o seu 

consumo. Enquanto que o fósforo pode limitar o crescimento de algas e plantas e em excesso 

também pode provocar a eutrofização (ESTEVES, 2011). 

Incluídos no grupo dos agrotóxicos os fungicidas são substâncias químicas, de origem 

natural ou sintética que, aplicadas às plantas, protegem-nas da penetração e/ou do posterior 

desenvolvimento de fungos patogênicos em seus tecidos (REIS e BRESOLIN, 2007). No 
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entanto, alguns agrotóxicos inorgânicos podem ser à base de elementos-traço, tais como 

cobre, chumbo e zinco (WRIGHT e WELBOURN, 2002). 

 

1.2.2.2 Elementos-traço 

 

Os elementos-traço são elementos químicos que ocorrem na natureza em pequenas 

concentrações (até 0,1%). Assim este termo tem relação com a sua abundância e inclui 

elementos de diferentes propriedades químicas (ESTEVES, 2011). São elementos 

extremamente importantes para os ecossistemas aquáticos, por exemplo, cobre (Cu) e zinco 

(Zn) que são essenciais aos organismos vivos em pequenas concentrações. Porém, muitos se 

tornam tóxicos em altas concentrações, tais como cádmio (Cd) e chumbo (Pb) (ambos sem 

função biológica conhecida) e outros, como o mercúrio (Hg), podem até mesmo bioacumular 

e biomagnificar na cadeia trófica e apresentar riscos aos animais predadores de topo, 

incluindo os humanos (HEATH, 1995; RODGHER et al., 2005; ANDREANI et al., 2008). 

Em altas concentrações no ambiente, Pb e Cd causam efeitos adversos no sistema fisiológico, 

principalmente no endócrino (MARTIN et al., 2003). Além de causar efeitos maléficos na 

reprodução e saúde geral das aves aquáticas (DAUWE et al., 2002). 

As fontes naturais de Cd são: rochas sedimentares, solos, emissões vulcânicas e 

queima de florestas. Também são fontes os fertilizantes manufaturados usados nos solos da 

agricultura à base de Cd rico em fosfato, esgotos industriais e domésticos, fundição de metais 

de base e refino (primariamente Pb-Zn), combustão de combustíveis fósseis, disposição de 

resíduos sólidos, lamas de depuração para solos agrícolas (WRIGHT e WELBOURN, 2002).  

O Cd é usado em inúmeras aplicações, por exemplo, baterias de Ni-Cd, revestimento, 

pigmentos, plásticos estabilizadores e ligas. Além disto, mas mais raramente, pode ser usado 

como fungicida (WRIGHT e WELBOURN, 2002). 

Este metal não tem função biológica conhecida e sua toxicidade tem sido bem 

demonstrada em plantas e em animais, tanto em ambientes aquáticos, quanto terrestre (DAS et 

al., 1997; NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, 2003). A biodisponibilidade de Cd no 

ambiente é aumentada sobre condições de pH baixo, portanto a acidificação dos meios 

contribui para a mobilidade e disponibilidade de Cd tanto para o ambiente aquático quanto 

para o terrestre. Mesmo que o elemento tenda a bioacumular nos organismos, não há 

evidências que ele biomagnifique (WRIGHT e WELBOURN, 2002).  

Contudo, o Cd possui propriedades carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas para a 

vida silvestre e com menos de 10 ppb já pode produzir efeitos adversos na mesma. Alguns 
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efeitos na vida aquática são: mortalidade, redução na taxa de crescimento e redução e inibição 

na reprodução (EISLER, 1985). A concentração de 40mg/kg (40lg/g) de Cd em tecido de 

fígado de aves deve ser considerada limiar de intoxicação, considerando que existe variação 

entre as espécies (FURNESS, 1996).  

O Pb é um dos metais mais utilizados no mundo; há tempos principalmente em 

encanamentos e na atualidade é muito utilizado no tetraetilchumbo, um aditivo para a 

gasolina. As maiores formas de mobilização de Pb são o intemperismo, as emissões 

vulcânicas e também é liberado no meio ambiente através da fundição de minérios de Pb e 

seus resíduos. Desta forma, torna-se presente no ambiente e expõe os diversos tipos de 

organismos que nele vivem. A ingestão de chumbada de pesca por peixes e de partículas de 

Pb por aves aquáticas (derivadas de projéteis de armas de fogo utilizadas para a caça) é um 

exemplo das mais altas exposições deste metal na biota não humana (PAIN, 1996). Além 

disto, os sistemas aquáticos estão expostos ao Pb através de efluentes industriais, 

derramamentos de petróleo e derivados, o que acaba por acidificar estes sistemas, 

prejudicando a vida aquática. Pode haver transferência para a cadeia trófica, mas não ocorre a 

biomagnificação (WRIGHT e WELBOURN, 2002).   

A quantificação de Pb no fígado de aves expostas ao mesmo é rotineiramente utilizada 

para determinar o quanto o animal esta intoxicado. Por exemplo, um fígado de uma ave com 

mais que 10 ppm ww pode ser associado com sinais de intoxicação, mas os sinais já podem 

ocorrer antes mesmo desta concentração (LEJEUNE et al., 2000). 

As concentrações de Pb no fígado são classificadas nas seguintes categorias: sem 

efeito, efeitos fisiológicos (diminuição do ácido delta amino-levulínico/ALAD sem sinais 

evidentes de intoxicação), efeitos tóxicos (sinais evidentes de intoxicação como perda de 

massa muscular, fraqueza, anemia e falta de coordenação nos movimentos) e ainda efeitos 

tóxicos severos (mortalidade e morbidade) (LEJEUNE et al., 2000; NAM e LEE, 2006).  

Dependendo da quantidade de Pb que foi ingerido por uma ave aquática a intoxicação 

pode ser aguda (podendo levar à morte em até 10 dias) ou crônica (levando à morte de forma 

mais lenta). As aves expostas à intoxicação crônica ficam com o sangue, o sistema nervoso e 

os músculos afetados e isto faz com que o animal se torne suscetível a predação, sofra de 

inanição e doenças, o que aumenta as suas chances de morte (PAIN, 1995; 

SCHEUHAMMER e NORRIS, 1996).  

O Cu é um elemento abundante no meio ambiente e essencial para o crescimento e 

metabolismo de todos os organismos (WHO, 1996). É encontrado em minas e após sua 

extração tem sido utilizado na sua forma pura ou em ligações (Cu-lata, Cu-Zn) e desta forma 



16 

 

ele passa a ser usado, por exemplo, na fabricação de ferramentas, ornamentos, estátuas, joias, 

moedas, embarcações, fiação elétrica, canalização e galvanoplastia. Além do mais, sais de Cu 

são usados como fungicidas, moluscicidas e algicidas e a partir daí, através da agricultura, ele 

pode se depositar no ambiente (aquático ou terrestre). Além de se depositar no ambiente pelo 

depósito de lixo e de esgotos industriais. Destas formas, ele pode se tornar uma via de 

exposição para plantas e animais, em que os organismos mais suscetíveis aos efeitos 

negativos do Cu são os aquáticos (EISLER, 1998; WRIGHT e WELBOURN, 2002; 

KAMUNDE e WOOD, 2004). O Cu não biomagnifica na cadeia trófica, porém existem 

evidências de que em altas concentrações ele pode ser carcinogênico, mutagênico e 

teratogênico (ELSIER, 1998).  

O Zn é encontrado em rochas calcárias, combinado ao enxofre (S) e ao oxigênio (O2), 

sob a forma de sulfeto de óxido, associado ao Pb, ao Cu, a prata (Ag) e ao ferro (Fe) 

(MEDEIROS, 2012). Sua forma de entrada no ambiente é através do intemperismo físico ou 

químico (SANTOS, 2005, BROADLEY et al., 2007).   

É utilizado principalmente na indústria de galvanização, protegendo peças de aço e 

ferro (Fe) da corrosão, ligas metálicas, terminais elétricos, confecção de joias ou bijuterias, 

pilhas, baterias. Também é utilizado na indústria química para a produção de fertilizantes, 

tintas, plásticos e borrachas. Além de ser utilizado na indústria cosmética e farmacêutica, 

como por exemplo, na fabricação de pós, bases faciais e complexos vitamínicos (MOORE e 

RAMAMOORTHY, 1984; LESTER, 1987; MEDEIROS, 2012). 

Biologicamente, o Zn é um dos elementos-traço essenciais mais importantes que 

existem, pois é um componente estrutural das proteínas, sendo necessário para basicamente 

todas as formas de vida (BRYCE-SMITH, 1989; MEDEIROS, 2012). Os níveis deste metal 

são naturalmente mais altos nos organismos vivos e são regulados metabolicamente. Assim, 

ele é importante em muitos processos metabólicos, especialmente na ativação de enzimas e na 

regulação da expressão dos genes (SAVINOV et al., 2003). 

Porém em grandes quantidades pode-se tornar tóxico (HEATH, 1995). As principais 

fontes poluidoras de Zn são os efluentes industriais, as atividades de mineração, o uso de 

lodos de esgoto e materiais compostados na agricultura, bem como o uso de agrotóxicos 

(KIEKENS, 1990; AGUIAR et al., 2002).  

Diante de elementos-traço é importante distinguir conceitos de bioacumulação e 

biomagnificação. Bioacumulação é o processo pelo qual substâncias (ou compostos químicos) 

são absorvidas pelos organismos. Este processo pode ocorrer de forma direta, quando as 

substâncias são assimiladas através do meio ambiente (solo, sedimento, água) ou indireta 



17 

 

quando as mesmas são ingeridas pelos organismos. Geralmente, esses processos ocorrem de 

forma simultânea, principalmente em ambientes aquáticos. Já biomagnificação é o processo 

que ocorre quando há acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para outro ao 

longo da teia trófica. Assim, predadores de topo têm maiores concentrações dessas 

substâncias em seu organismo do que suas presas. O primeiro ocorre em nível de organismo e 

o segundo em nível de teia trófica (REPETTO e SANZ, 1995).  

 

1.2.3 OS ELEMENTOS TRAÇO E A SUA RELAÇÃO COM AS AVES AQUÁTICAS 

 

Aves aquáticas são consideradas todas as espécies de aves dependentes 

ecologicamente de ambientes úmidos, ou seja, que dependem destas áreas para o seu 

desenvolvimento, reprodução e sobrevivência em alguma fase da sua vida. Alguns exemplos 

de famílias de aves aquáticas são: Anatidae, Ardeidae, Ciconiidae, Rallidae e 

Threskiornithidae (WETLANDS INTERNATIONAL, 2012; GILL e DONSKER, 2016). 

Desta forma, o aumento de elementos-traço nestes ambientes pode se tornar nocivo e 

tóxico aos organismos que nele vivem inclusive as aves aquáticas, causando diversas 

alterações nestes organismos, como: bioquímicas, fisiológicas, histológicas e morfológicas 

(ESTEVES, 2011).   

Em um estudo realizado em ambientes aquáticos da Itália, com Phoenicopterus ruber 

(Linnaeus, 1758) (Phoenicopteriformes: Phoenicopteridae) foram analisadas as concentrações 

de Pb (oriundo de projéteis de armas de fogo), Cd e Hg em fígado, rins, ossos e penas, além 

de moela. Foram encontradas altas concentrações de Pb em fígado e rins (média de 313,2 e 

157,3 mg/g dw respectivamente) (ANCORA et al., 2008).  

Outro estudo, no sudoeste da Espanha, Aznalcóllar, se propôs a avaliar as 

concentrações de Pb, Zn, Cu, Cd e arsênio (As) e a resposta ao estresse de hormônios da 

tireoide e corticosterona no sangue de Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) (Ciconiiformes: 

Ciconiidae). Foi revelado que o Pb pode interferir no sistema de respostas da corticosterona, o 

que afeta as condições físicas das aves aquáticas e por fim na sua sobrevivência (BAOS et al., 

2006). No sudeste da Polônia, próximo a Zator, foram medidas as concentrações de Cd, Cu e 

Zn da água e de cérebro, músculo, coração, rins e fígado de Anas platyrhynchos (Linnaeus, 

1758) (Anseriformes: Anatidae) e Fulica atra (Linnaeus, 1758) (Gruiformes: Rallidae). De 

uma forma geral, as amostras dos tecidos das aves e das águas foram consideradas com altos 

níveis de Cd e normais para Cu e Zn, visto que estes dois são elementos essenciais para 

funcionamento fisiológico correto dos organismos (BINKOWSKI et al., 2013).     

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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Em Kleberg e Nueces, no Texas, foram verificadas as concentrações de As, Cd, Cu, 

Pb e selênio (Se) nos fígados de Anas discors (Linnaeus, 1766) (Anseriformes: Anatidae). A 

máxima concentração de Cd foi >10 lg/g, de Cu foi de 227,3 lg/g e os valores de Pb foram 

incertos (FEDYNICH et al., 2007). Em Gyeonggi-do, na Coreia do Sul, um estudo com Ardea 

cinerea (Linnaeus, 1758) Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) e Nycticorax nycticorax 

(Linnaeus, 1758) (Pelecaniformes: Ardeidae) quantificou a concentração de Pb e Cd em penas 

e conteúdo estomacal. Para as penas foi detectada uma média de 1,72, 2,53 e 2,24 µg/g dw 

para Pb e de 0,48, 0,75 e 0,88 µg/g dw para Cd para A. cinerea, E. garzetta e N. nycticorax, 

respectivamente. Para os conteúdos estomacais foi detectada uma média de 3,89, 5,21 e 13,2 

µg/g dw para Pb e de 0,44, 0,66 e 1,38 µg/g dw de Cd para A. cinerea, E. garzetta e N. 

nycticorax, respectivamente (KIM e OH, 2014).  

No lago Erie e no lago Sant Clair, no Canadá, foram realizadas as medidas das 

concentrações de metais e metaloídes (alumínio (Al), As, cálcio (Ca), Cd, cobalto (Co), 

cromo (Cr), Cu, Fe, potássio (K), magnésio (Mg), sódio (Na), níquel (Ni), Pb, vanádio (V) e 

Zn) em fígado de Cygnus olor (Gmelin, 1789) (Anseriformes: Anatidae). As médias das 

concentrações para fêmeas de Erie e Sant Clair para Cd foram 1,77 e 1,09 µg/g dw, para Cu 

1588 e 944 µg/g dw, para Pb 1 e 0,59 µg/g dw e para Zn 166 e 110 µg/g dw e as médias das 

concentrações para machos de Erie e Sant Clair para Cd foram 1,36 e 1,88 µg/g dw, para Cu 

2441 e 2368 µg/g dw, para Pb 0,57 e 0,63 µg/g dw e para Zn 110 e 117 µg/g dw. Neste 

trabalho as concentrações de Cu foram consideradas altas e potencialmente comprometedoras 

da saúde e da reprodução destas aves (SHUMMER et al., 2011). Em New Jersey 

Meadowlands, Estados Unidos, um estudo analisou Pb, Hg, Cd, Cr e As em ovos, penas e 

tecidos (fígado e músculo) de Branta canadensis (Linnaeus, 1758) (Anseriformes: Anatidae). 

Para fígado as médias de Cd e Pb foram 1,99 e 249 ng/g ww, para músculo as médias de Cd e 

Pb foram 5,70 e 14,4 ng/g ww e para penas as médias de Cd e Pb foram 85,6 e 1910 ng/g ww 

(TSIPOURA et al., 2011). 

 

1.2.4 RADICAIS LIVRES E ESTRESSE OXIDATIVO  

 

Os radicais livres são átomos ou moléculas que contêm um ou mais elétrons 

(partículas com carga negativa que giram ao redor do núcleo do atómo) não pareados em sua 

órbita (GOODYEAR-BRUCH e PIERCE, 2002). Praticamente todos os elétrons de um 

organismo vivo são pareados e tanto os atómos quanto as moléculas com elétrons pareados 

são estáveis. Quando existir apenas um elétron na órbita ou o elétron tornar-se não pareado, o 
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atómo ou a molécula torna-se instável e assim, são chamados de radicais livres (PIERCE et 

al., 2004).   

Na tentativa de se estabilizarem, os radicais livres “roubam” elétrons de ácidos 

nucleícos, lipídios, ou móleculas próximas atráves de um processo denominado de redução. A 

molécula que capta um elétron é reduzida ou estabilizada e a que perde é oxidada; a perda de 

um elétron é o que gera os radicais livres. Se o sistema de defesa do organismo não reage a 

estes radicais livres, eles geram uma reação em cadeia que pode resultar em danos celulares e 

doenças (PIERCE et al., 2004).  

Existem dois principais tipos de radicais livres: as espécies reativas de oxigênio (ERO) 

e as espécies reativas de nitrogênio (ERN). Os organismos vivos sofrem constantemente a 

ação destas espécies, as quais são geradas a partir de processos inflamatórios, disfunções 

biológicas ou provenientes do tipo de dieta do animal. As principais ERO dividem-se em dois 

grupos, os radicalares: hidroxila (HO•), superóxido (O2•−), peroxila (ROO•) e alcoxila (RO•); 

e os não radicalares: oxigênio, peróxido de hidrogênio e ácido hipocloroso. Já nas ERN estão 

inclusos o óxido nítrico (NO•), óxido nitroso (N2O3), ácido nitroso (HNO2), nitritos (NO2-−), 

nitratos (NO3−) e peroxinitritos (ONOO−) (WISEMAN et al., 1995; HALLIWELL, 1999; 

CADET et al., 1999; CHATGILIALOGLU e O’NEILL, 2001). Alguns destes radicais, como 

o HO•, podem ser altamente reativos no organismo, podendo atacar lipídios, proteínas e DNA 

(BARREIROS e DAVID, 2006).  

O sistema de defesa natural dos organismos contra os radicais livres são os 

antioxidantes que são substâncias inibidoras de oxidação e de radicais livres. Os antioxidantes 

inibem, limitam e reparam as lesões celulares causadas por ERO (PIERCE et al., 2004). 

Quando a geração de radicais livres e a de antioxidantes está equilibrada não ocorre dano 

celular, este equilíbrio chama-se redução-oxidação ou redox (GOODYEAR-BRUCH e 

PIERCE, 2002). Quando ocorre um desequilíbrio, ou seja, há mais radicais livres do que 

antioxidantes para controlá-los, ocorre o estresse oxidativo (GOODYEAR-BRUCH e 

PIERCE, 2002).  

O sistema antioxidante é dividido em enzimático e não-enzimático (BARBOSA et al., 

2010). O sistema enzimático é composto de quatro principais enzimas antioxidantes: 

superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e glutationa 

redutase (GR), as quais convertem ERO em H2O para prevenir a super produção de radicais 

livres (PIERCE et al. 2004). Superóxido dismutase é uma enzima que converte O2•− em O2 e 

H2O2, CAT converte H2O2 em H2O e O2, GPx e GR convertem H2O2 em O2 e H2O 

(FERREIRA e MATSUBARA, 1997; BARREIROS e DAVID, 2006).  
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O sistema não-enzimático inclui os compostos antioxidantes de origem alimentar, 

onde se destacam: vitaminas (ácido ascórbico, o α-tocoferol e β-caroteno, respectivamente os 

precursores das vitaminas E, A e C) minerais e compostos fenólicos. Também são 

antioxidantes outros carotenóides, como licopeno, luteína e zeaxantina e dentre os minerais 

destacam-se: Zn, Cu, Se e Mg (PRASAD et al., 2007; VICENT et al., 2007).  

 

1.2.5  BIOMARCADORES 

 

Existem formas diferentes de se determinar as concentrações de elementos- traço nos 

organismos. Uma delas é a direta, onde se determina as concentrações diretamente no tecido 

animal utilizando, por exemplo: penas, excretas e sangue (detecção de intoxicação a curto 

prazo; RATTNER et al., 2008), fígado, rins e músculo (detecção de intoxicação a médio 

prazo) ou osso (intoxicação de longo prazo) (ANCORA et al., 2008).  

Contudo, todas as alterações que podem ocorrer nos animais dependem também de 

outros fatores, tais como: espécie, sexo, idade, tipo de alimentação, sazonalidade, espaço, 

tecidos e órgãos (FEDYNICH et al., 2007; CID et al., 2009; KIM et al., 2010; TSIPOURA et 

al., 2011; KIM e OH, 2014).  

Outra forma de detectar as alterações que os elementos-traço causam nos organismos é 

através de biomarcadores, os quais são definidos como mudanças na resposta biológica, desde 

celulares e fisiológicas até comportamentais. Estas respostas podem ser relatadas pela 

exposição ou o efeito tóxico dos contaminantes ambientais e medidas no organismo ou em 

seus produtos (PEAKALL, 1994; VAN GESTEL e VAN BRUMMELEN, 1996). 

Biomarcadores são utilizados de forma ampla para refletir a interação entre o sistema 

biológico e um perigo potencial, seja ele químico, físico ou biológico (WHO, 1993).  

Os biomarcadores podem ser divididos em três classes (COMMITTEE ON 

BIOLOGICAL MARKERS OF THE NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1987; WHO, 

1993):  

 Biomarcadores de exposição: Detectam e medem a quantidade de uma substância 

exógena, seus metabólitos ou o produto da interação entre um agente xenobiótico e 

moléculas ou células alvo no organismo; 

 Biomarcadores de efeito: Incluem medidas bioquímicas, alterações fisiológicas ou 

outras alterações nos tecidos e fluidos corporais de um organismo que podem ser 

reconhecidos e associados com uma doença ou prejuízo a saúde do organismo; 
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 Biomarcadores de suscetibilidade: Indicam a habilidade adquirida ou inerente de um 

organismo responder a exposição a um xenobiótico específico. Estas respostas incluem 

fatores genéticos e mudanças nos receptores que alteram a sensibilidade de um organismo 

a uma dada exposição.  

Dentre os biomarcadores de efeito destacam-se os antioxidantes enzimáticos: CAT, 

SOD, GPx e GR, produtos derivados da oxidação de lipídeos: substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) dosadas a partir do malondialdeído (MDA) (DRÖGE, 2002); defesas 

antioxidantes não enzimáticas como, tióis não proteícos (NPSH) (TREVISAN, 2008) e 

proteína carbonil (PC) (indicador mais utilizado para detecção de oxidação proteica) 

(DALLE-DONNE et al., 2003).  

O MDA é um produto secundário da peroxidação lipídica que pode ser medido 

utilizando-se o ácido tiobarbitúrico (TBA); é considerado um biomarcador geral de dano 

oxidativo (VASCONCELOS et al. 2007).  Uma classe de compostos orgânicos de S é 

conhecida como sulfídrilas ou tióis que podem ter massa molecular (tióis protéicos; PSH) ou 

não ter massa molecular (tióis não protéicos; NPSH). Os NPSH são representados 

principalmente pela glutationa (GSH), a qual é o principal grupo sulfídrila não protéico 

encontrado nas células animais (LU, 2009). O conteúdo carbonílico de proteínas é utilizado 

como biomarcador de dano oxidativo em proteínas, sob condições de estresse oxidativo. 

Contudo é necessário identificar a natureza do grupo carbonilico (VASCONCELOS et al. 

2007).  

Outro biomarcador de efeito que se destaca para a análise de contaminantes ambientais 

em aves aquáticas é a ceruloplasmina (CP), a qual faz parte do sistema antioxidante não 

enzimático e é uma proteína de transporte de metais de transição que, especificamente, 

transporta o Cu e oxida o Fe para ser captado pela transferrina (proteína que transporta o Fe) 

(HALLIWELL e GUTTERIDGE, 2006).  

 A enzima ácido delta amino-levulínico desidratase (ALAD) e a proteína 

protoporfirina que atuam na biossíntese do grupo heme também servem como biomarcadores 

de contaminantes ambientais (KLAASSEN e WATKINS, 2012). O Pb, por exemplo, pode 

causar uma diminuição na biossíntese do grupo heme por inibição de enzimas que catalizam a 

sua formação, incluindo ALAD, que é sensível, específica e um biomarcador bem 

estabelecido de exposição ao Pb (KELADA et al., 2001; PATTE e PAIN, 2003). Com a 

diminuição das enzimas que catalizam a biossíntese do grumo heme, ocorre um acúmulo de 

protoporfirna no organismo, a qual também pode ser utilizada como biomarcador de 

exposição ao Pb (DAL MOLIN et al., 2006). Devido à diminuição da biossíntese do grupo 
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heme, consequentemente hemoglobina e hematócrito também são afetados e podem ser 

utilizados como biomarcadores (BITTO et al., 2006). 

E ainda, bioindicadores são definidos como organismos que fornecem informações 

sobre as condições ambientais de seu habitat por sua presença ou ausência, ou ainda por seu 

comportamento; e indicadores ecológicos são parâmetros do ecossistema que descrevem a 

estrutura e o funcionamento dos ecossistemas (PEAKALL, 1994; VAN GESTEL e VAN 

BRUMMELEN, 1996).  

 

1.2.6 REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE  

 

A revisão sistemática, diferentemente da revisão de literatura, é uma revisão planejada 

para responder a uma questão específica e que utiliza metódos explícitos e sitemáticos para 

identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos e para coletar e analisar os dados 

referentes a estes estudos. A revisão sistemática exige alguns requisitos (BORENSTEIN et al., 

2009; CENTRE FOR EVIDENCE-BASED CONSERVATION, 2016). São eles: uma questão 

de pesquisa objetiva, uma extensa pesquisa de literatura que inclua até mesmo importantes 

pesquisas não publicadas, critérios de inclusão e exclusão de estudos, uma síntese dos dados 

quantitativos, sempre que possível, e uma interpretação dos resultados (BORENSTEIN et al., 

2009; CENTRE FOR EVIDENCE-BASED CONSERVATION, 2016). 

Já a metanálise é o método estatístico utilizado na revisão sistemática que resume os 

resultados de pelo menos dois diferentes estudos. As vantagens de uma metánalise são 

aumentar o poder estatístico e melhorar a sua precisão, além de aumentar a capacidade de 

lidar com um número maior de estudos do que simplesmente fazer combinações primárias 

(HIGGINS e GREEN, 2011).        

A metanálise foi desenvolvida e aplicada primeiramente na psicologia (GLASS, 1976) 

e na medicina (BORENSTEIN  et al., 2009) e a partir de 1990 na ecologia e na biologia da 

conservação (ARNQVIST e WOOSTER, 1995; COTÊ et al., 2005; WINFREE et al., 2009; 

VETTER et al., 2013) com fundamentos do Centro para Evidências Baseadas em 

Conservação, tomando como exemplo o Cochrane Collaboration, rede de especialistas 

dedicada em fornecer pesquisas de evidências de alta qualidade na área da saúde (THE 

COCHRANE COLLABORATION, 2016; CENTRE FOR EVIDENCE-BASED 

CONSERVATION, 2016).  
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1.3 PROPOSIÇÃO 

 

Apresentados todos os conceitos acima e explicadas todas as suas importâncias, a 

proposta deste estudo foi verificar se contaminantes ambientais, tal como elementos-traço, 

causam alterações bioquímicas (p.e. estresse oxidativo) em aves aquáticas não passeriformes. 

Sendo que os objetivos específicos foram:  

1- Realizar uma revisão sistemática e uma metanálise sobre a associação entre a 

exposição de aves aquáticas não passeriformes às áreas contaminadas ao chumbo e 

as alterações bioquímicas causadas nestas aves; 

2- Determinar se existem diferenças na exposição de aves aquáticas a elementos-traço 

em sistemas de cultivo de arroz irrigado orgânico e não orgânico;  

3- Avaliar se existem diferenças entre as aves aquáticas que frequentam o sistema de 

cultivo de arroz orgânico e as que frequentam o sistema não orgânico quanto ao 

perfil dos biomarcadores de estresse oxidativo; 

4- Verificar se existe associação entre os biomarcadores de estresse oxidativo e a 

exposição aos elementos-traço.   
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1.4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a execução deste estudo, dividimos-o em duas abordagens, uma teórica e outra 

prática. Na primeira abordagem, realizamos uma revisão sistemática e uma metanálise sobre a 

associação entre a exposição às áreas contaminadas ao Pb em aves aquáticas e os 

biomarcadores bioquímicos. Para isto foram feitas buscas de estudos nas bases de dados Web 

of Science, Scopus, Cab entre outras fontes. Os critérios de busca foram: estudos 

observacionais que tivessem aves aquáticas como espécies alvo; aves aquáticas de vida livre, 

sendo que foram exluídas da busca espécies de aves aquáticas passeriformes. Avaliamos 

medidas que podem ser afetadas pela exposição ao Pb, tais como: Acetilcolinesterse (AChE), 

ácido delta amino-levulínico (ALAD) enzimas antioxidantes, butirilcolinesterase, (BChE), 

catalase (CAT), ceruloplasmina (CP), cortisol, glicose, glutationa peroxidase (GPx), 

glutationa reduzida (GSH), glutationa S-transferase (GST), glutationa redutase (GSR), 

glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PDH), hemoglobina, hematócrito, lactato, metalotioneína, 

tióis não proteícos (NPSH), oxidativo, espécies reativas ao oxigênio (ROS), proteína carbonil 

(PC), superóxido dismutase (SOD), substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

protoporfirina.           

 Na segunda abordagem, fizemos um estudo de campo e comparamos a concentração 

de elementos-traço e os perfis de biomarcadores em aves aquáticas que frequentam áreas de 

cultivo de arroz irrigado orgânico e não orgânico. Para isto realizamos coletas de aves 

aquáticas com arma de fogo em dois sistemas de cultivos de arroz irrigado: sistema de cultivo 

de arroz irrigado orgânico e sistema não orgânico, respectivamente nos municípios de 

Sentinela do Sul e Tapes. Após a coleta, separamos amostras de penas (para determinação das 

concentrações de elementos-traço), fígado e músculo (para a determinação dos perfis dos 

biomarcadores) no Museu de História Natural da Universidade Católica de Pelotas. As 

amotras de penas foram encaminhadas para análise de elementos-traço na Universidade 

Federal do Rio Grande, enquanto que as amostras de fígado e músculo foram encaminhas para 

análise no Laboratório de Toxicologia Aquática da Universidade Federal de Santa Maria.  
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ABSTRACT 

Lead is a trace element which can contaminate waterbirds in several ways (air, sediment /soil 

and food), but in nature this contamination is difficult to identify. Because of this, methods 

are being studied that combine the concentration of lead with biochemical changes. Thus, a 

systematic review and a meta-analysis on the association between the exposure to 

contaminated areas to lead in water birds and biochemical biomarkers was performed. For this 

study, we searched databases such as Web of Science, Scopus Cab among other sources. In 

this context, biomarkers like delta-aminolevulinic acid dehydratase, protoporphyrin, 

hematocrit and hemoglobin have been showing satisfactory results of association and 

detection of lead exposure. Whereas catalase, ceruloplasmine and glutathione reductase are 

still being explored. We observed that there are biochemical alterations due to the exposure of 

birds to contaminated areas, but the biomarkers are affected by several factors that are still not 

well known. Therefore, we suggest the proposition of a protocol to measure the biochemical 

alterations to field studies and, meanwhile, we advise the use of multiple biomarkers, and not 

just one, for the detection of the exposure of birds to lead contamination. 

Keywords: Biomarkers, biochemical, contamination, delta-aminolevulinic acid dehydratas 

(ALAD), exposition, quantitative synthesis.  
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1. Introduction 

 

Lead is a trace element that can contaminate birds due to exposure to this toxicant in 

the atmospheric air, sediment, or soil (Nibo et al., 1996; Blus et al., 1999; Beyer et al., 2004), 

in aquatic plants that are part of the bird's diet (Blus et al., 1991; Blus et al., 1999), and mainly 

in ammunition (Erwin, 2002). Mining, smelting (Blus et al., 1999; Beyer et al., 2004; van der 

Merwe et al., 2011), lead-based paints and solvents, fossil fuel burning (Hui, 2002; Binkowski 

and Meissner, 2013), and spent lead ammunition are the main sources of contamination of the 

environment and waterbirds (Erwin, 2002).  

Contamination is one of the main factors causing degradation and loss of wetland 

habitats (Dudgeon et al., 2006). Thus, waterbirds are among the most vulnerable and exposed 

to contamination by metals, including lead (Zaccaroni et al., 2011; Abdullah et al., 2015). The 

movement pattern, feeding behavior, and trophic level of birds influence their exposure to 

contaminants. Resident birds may be more exposed than migratory ones, as they remain in the 

same areas (Strum et al., 2008); diving birds (Netta, Sick, 1997) may be more exposed than 

aquatic sievers (Anas and Dendrocygna, Sick, 1997), as they are in contact with the sediment 

of the water body; and carnivore birds (Plegadis chihi, Soave et al., 2006) may be more 

susceptible than omnivorous birds (Anas, Amazonetta and Dendrocygna, Sick, 1997), due to 

their higher trophic level. 

In birds, lead contamination affects their survival and reproduction (Mateo et al., 

1999), as a result of alterations in tissues, especially bones (Merendino et al., 2005), liver, and 

blood (Beyer et al., 2004), and changes in behavior (Franson and Pain, 2011). Given the 

difficulty of observing these effects in nature, many observational studies evaluate abnormal 

lead exposure based on its concentration in tissues (van der Merwe et al., 2011; Binkowski 

and Sawicka-Kapusta, 2015; de la Casa-Resino et al., 2015) and/or biomarkers (Katavolos et 

al., 2007; Martinez-Haro et al., 2011a; Martinez-Haro et al., 2011b). 

Biomarkers of lead can measure changes in neurological, renal, hepatic, hematologic, 

endocrine, gastrointestinal, cardiovascular, and reproductive processes (Tarragó, 2012). 

Biomarkers of oxidative stress have been increasingly used as indicators of lead exposure 

because of several advantages: detection of changes caused in organisms (Cogo et al., 2009), 

suitable to a large number of species (Cogo et al., 2009), measurement in blood without the 

need to euthanize the animal (Martinez-Haro et al., 2011b; de la Casa-Resino et al., 2015), 

low cost, easiness of preparation and measurement, sensitivity and specificity (Wang, 2011), 

stability, different storage conditions, and reproducibility (Dalle-Donne et al., 2005).  



27 

 

The biomarkers most often used in studies on trace element contamination include the 

enzymatic antioxidants catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD); products from lipid 

peroxidation, such as thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) measured as 

malondialdehyde (MDA) (Dröge, 2002); non-enzymatic antioxidant defenses, such as non  

thiol (NPSH; Reischl et al., 2007); the protein carbonyl (PC; Dalle-Donne et al., 2003); and 

the activity of the enzyme delta-aminolevulinic acid dehydratase (ALAD) (Henny et al., 2000; 

Martínez-Haro et al., 2011a; van der Merwe et al., 2011). 

The use of biochemical markers of lead contamination is based on studies on 

experimental exposure (Mateo et al., 2003a; Mateo et al., 2003b; Douglas-Stroebel et al., 

2004; Eeva et al., 2014). However, observational studies have shown mixed results. The 

sensitivity and specificity of these biomarkers as indicators of contamination in the field have 

not yet been evaluated.  

A systematic review is a research synthesis designed to answer a specific question 

with explicit and systematic methods to identify, screen, critically evaluate studies, and to 

collect and analyze the available data (Borenstein et al., 2009; Centre for Evidence-Based 

Conservation, 2016). Meta-analysis is a statistical method used in a systematic review that 

integrates the results of at least two different studies. The advantages of a meta-analysis are 

increase in statistical power and accuracy, and more robust point estimate than individual 

studies as well as the ability to handle a large number of studies rather than only primary data 

analysis (Higgins and Green, 2011). Is considered the high level of evidence for decision 

making because is synthesis that includes mathematically combining a complete body of 

evidence (Borenstein et al., 2009; Centre for Evidence-Based Conservation, 2016).   

Our aim was to evaluate the association between exposure of wild waterbirds to lead-

contaminated areas and biochemical markers. 

 

2. Material and Methods 

 

2.1. Inclusion and exclusion criteria 

 

  We include all observational studies who have waterbirds as target species, living in 

the wild, and that assessed lead exposure by biochemical markers. Studies on passerine birds 

were excluded. We assessed measures that could be affected by lead exposition as: 

Acetylcholinesterse, AChE, "aminolevulinic acid dehydratase", ALAD, antioxidant enzymes, 

butyrilcholinesterase, BChE, catalase, CAT, ceruloplasmin, CP, cortisol, glucose, "glutathione 
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peroxidase", GPx, "glutathione reduced", GSH, "glutathione S-transferase", GST, 

"glutathione reductase", GSR, "glucose-6-phosphate dehydrogenase", G6PDH,  hemoglobin*, 

hematocrit*, lactate, metallothionein*, "non-protein sulfhydryl*", NPSH, oxidative, "reactive 

oxygen species",  ROS, "total protein carbonyl", "superoxide dismutase", SOD, 

"thiobarbituric acid reactive substances", TBARS, protoporphyrin*. 

   

2.2. Literature search 

 

We performed structured literature searches in the databases Web of Science, Scopus, 

and Cab, and sources Open Gray, Open Access Theses and Dissertations, Brazilian Digital 

Library of Thesis and Dissertations of the Coordination and Improvement of Higher Level or 

Education Personnel (CAPES), and Digital Libraries of Theses and Dissertations of the 

National Catalog. We used a combination of keywords and free text words representing the 

population (waterbirds, synonymous and genus), exposure (lead and synonymous) and 

outcomes (biochemical markers). Descriptive information of each biochemical marker was 

reviewed from books and review. Waterbirds were selected as the world bird list of Gill and 

Donsker (2016). The search strategy is shown in Appendix A. There was no language or date 

restriction. We use the reference management software Endnote Basic to agregate the 

different searches.  

 

2.3. Data selection and extraction 

 

Two reviewers (FB and ME) independently screened titles and abstracts based on the 

inclusion and exclusion criteria. Full text of relevant studies were assessed by both authors 

and disagreements between the two reviews were resolved through discussion until a 

consensus was reached. 

FB extracted the data using a specific designed tabular extraction form and ME and 

EW reviewed the data where necessary. Extracted data for the present study includes 

information on study location (country of origin), number of individuals, species, sex, and 

age, type of environment (marine or continental), season of collection, method of capture, 

material collected for biomarker analysis, biomarkers used, type of material collected for lead 

analysis, and method used for lead analysis.  
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2.4. Data analysis 

 

We conducted a quantitative meta-analysis of the pooled data that had at least one 

uncontaminated area (no exposure or low lead exposure) and one contaminated area (with 

lead exposure) or at least one group of uncontaminated birds (no exposure or low exposure 

lead) and one contaminated (with lead exposure) group, in which we assumed that the group 

of contaminated birds would be equivalent-equal to the contaminated area and the group of 

non-contaminated birds would be equivalent-equal to the uncontaminated area. In addition, in 

order to be included in the meta-analysis, the study should present descriptive statistics: 

number of individuals, mean and standard deviation, or data that could used to calculate these 

parameters. We compared biomarkers of uncontaminated areas with those of contaminated 

areas using the software Review Manager 5.3. We converted the descriptive statistical 

parameters required for the analysis with the online software Vassarstats 

(http://vassarstats.net/) by Hozo et al. (2005). 

The effect size was calculated based on the difference between the mean of 

uncontaminated and contaminated areas divided by the standard deviation grouped according 

to the Cohen test (Cohen, 1992). In the studies that evaluated more than one area, 

contaminated or uncontaminated, a sensitivity analysis was performed, in which data on all 

areas were crossed.  

The homogeneity of the effect size among studies was examined to determine 

whether they shared a common effect size. In case of heterogeneity, the studies were divided 

into biologically significant subgroups and the effect size for each subgroup was calculated 

and compared. This allowed the identification of factors explaining significant amounts of 

variances among effect sizes (Cooper and Hedges, 1994).  

Whenever was possible, we compared lead concentrations in blood (studies: Blus 

1993, Blus 1999, Henny 2000, Bayer 2004 and Binkowski 2015) and kidneys (studies: Bayer 

2004 and van der Merve 2011) of animals from uncontaminated and contaminated areas. 

Publication bias was evaluated through funnel plot observation (Appendix B).  

 

3. Results 

 

We identified 384 records without duplicates and after reviewing all titles and 

abstracts, 42 were considered potentially relevant studies and obtained in full. Of these, 33 
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met the selection criteria and were included in the systematic review. However, only 11 had 

quantitative data to be included in the meta-analysis (Fig.1). 

The included studies were conducted in nine countries, of which 14 (42.4 %) were 

from United States and six (18.2 %) from Spain (Table 1). The number of individuals 

included in each study ranged from 10 to 14,525. Seven families of waterbirds were 

evaluated, mainly Anatidae (21 species in 23 studies), Rallidae (four species in four studies), 

and Laridae (four species in three studies), totaling 23 genera, 34 species and subspecies of 

waterbirds. The most studied species were Anas platyrhynchos (nine studies) and Branta 

canadensis (seven studies). In 12 studies, findings were differentiated by sex, while 21 studies 

classified birds in age groups. Six studies were conducted in marine environments, 26 in 

continental environments and one did not identify the type of environment. The seasons of 

collection and methods of capture varied widely (Table 1). 

 

 
 

Fig. 1. Flowchart of identification and inclusion of the study process.
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N= 2 
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Studies included in the 

systematic review 

N= 33 

Studies included in 

the meta-analysis 
N= 11 
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Table 1 

Characteristics of selected studies relative the country of origin, number of individuals, species, sex and age of the birds, type of environment 

studied, season of collection and method of capture.  

Identification study Countrya N  Species Sex2 Agec Environmental 
d 

Season of 

collection e 

Method of 

capture  

Anderson 1985 USA* 14525 Aythya affinis, 

Anas platyrhynchos, 

Aythya valisineria and 

Branta canadensis 

UN UN C Su, S, A and 

W 

Shot and trap 

containing 

bait 

Beyer 2004 USA * 25 Anas acuta, A. affinis, 

Anas crecca, Aythya 

collaris, A. platyrhynchos 

and B. canadensis 

UN UN C Su, A and W Stell shot and 

dead birds  

Binkowski 2015 Poland 180 A. platyrhynchos and 

Fulica atra 

UN 43Y 59A; 

53Y 25A 

C Su and A Lead shot  

Blus 1991 USA* 68 Cygnus columbianus 26F 13M 16SA 23A C S and W  Trap  

Blus 1993 USA* 3543 Aix sponsa 87F 42M A C Su and S Trap 

containing 

bait  

Blus 1995 USA* 26 A. platyrhynchos, 

Bucephala clangula and  

B. canadensis 

1F 3M; 

6F 2M; 

1M 

4A; 5Y 3A; 

1A 

C Su and S Trap  

Blus 1999 USA* 67 C. columbianus UN UN C S Trap  

Custer 2000 USA* 35 A. affinis 7F 28M 25Y 10A C S and W  Trap 

containing 

bait  

de la Casa-Resino 2015 Spain  49 Ciconia ciconia UN UN C S UN 

Dieter 1976 USA* 208 A. valisineria 71F 151M 121Y 87A C A and W Trap 

containing 

bait  

Espin 2015 Spain  53 Chroicocephalus genei and 

Ichthyaetus audouinii 

UN Y I M S UN 

Ferreyra 2015 Argentina 511 Amazonetta brasiliensis, 

Dendrocygna autumnalis, 

Dendrocygna bicolor, 

Dendrocygna viduata and 

UN Y A C A and W Lead shot, 

trap and trap 

containing 

bait  
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Netta peposaca  

Franson 1996 USA* 363 A. valisineria UN UN C UN UN 

Franson 2000 Finland  268 Somateria mollissima F A M Su and S  UN 

Franson 2001 Finland  76 S. mollissima F A M Su and S UN 

Henny 2000 USA* 102 A. platyrhynchos and 

Branta canadensis moffitti 

UN 86Y 16A C UN Steel shot, 

tand trap 

containing 

bait  

Kaminski 2009A Poland 91 Ciconia ciconia UN Y C S UN 

Kaminski 2009B Poland 310 C. ciconia UN Y C S UN 

Katavolos 2007 Canada 141 B. canadensis and Cygnus 

buccinator 

UN 20Y UN Su, S, A and 

W 

UN 

Levengood 2007 USA* 60 Nycticorax nycticorax UN UN C UN UN 

Lucia 2012 France  15 Calidris canutus UN UN M Su, S, A and 

W 

Trap 

Lucia 2012B France  31 Limosa limosa 12F 11M Y Y M Su, S, A and 

W  

Trap  

March 1976 Canada 16 B. canadensis 4F 3M 5Y 2A C W UN 

Martinez-Haro 2011A Spain  119 Aythya ferina, A. 

platyrhynchos, Fulica atra 

and Gallinula chloropus 

40F 14M UN C Su, A and W Trap and trap 

containing 

bait  

Martinez-Haro 2011B Spain  617 A. platyrhynchos, Fulica 

atra and Porphyrio 

porphyrio 

UN UN C S and W Trap 

containing 

bait  and feces 

collection  

Mateo 2004 Spain  10 Anser anser and A. 

platyrhynchos 

UN UN C A Lead shot, 

dead birds 

and feces 

collection  

Mateo 2006 Spain  270 A. anser UN UN C A and W Steel shot and 

feces 

collection  

Mostaghni 2005 Iran 21 Larus ridibundus and 

Phoenicopterus ruber 

M A C UN UN 

Pain 1989 USA* 229 Anas rubripes UN A C S, A and W  Trap  

Scheuhammer 1989 Canada 510 A. platyrhynchos and 

Larus argentatus 

UN UN C Su and S UN 

Strom 2005 USA* 84 Scolopax minor UN Y C A Lead and steel 

shot  
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van der Merwe 2011 USA* 28 B. canadensis UN 23Y 5A C Su Steel shot  

and trap 

Youl 2009 NZ 45 Porphyrio hochstetteri 4F 12M 4Y 12A  M S, A and W  Trap 

containing 

bait  
a USA= United States NZ= New Zealand b UN= Uninformed M= Male F= Female c A= Adult Y= Young SA= Semi-adult N= Nestiling I= Immature d C= Continental M= Marine 
e A= Autumn W= Winter S= Spring Su= Summer.
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The selected studies used thirteen different biological material for the analysis of 

biomarkers and lead concentration, mainly blood (27 studies), liver (sixteen), and kidney 

(eight) (Table 2). Sixty-eight different biomarkers were analyzed in these studies, mainly 

ALAD activity and HEMAT (16 studies each), HEMO (nine studies), TBARS (eight), and 

PROTO (seven; Table 2). Six different techniques were used for direct analysis of lead (Table 

2), the most common were graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS, 13 

studies), atomic absorption spectrometry (AAS, 10 studies), and inductively coupled plasma 

mass spectrometry (ICP -MS, eight studies; Table 2). 

 

Table 2  

Characteristics of selected studies relative to biological material collected for biomarkers 

analysis, biomarkers used, type of material collected for lead analysis, and method used for 

lead analysis.  

Identification study Material collected 

for analysis of 

biomarkers   

Biomarkers 

used 

Material 

collected for 

lead analysis 

Method used for 

lead analysis 

Anderson 1985 Blood PP Blood  

 

AAS 

Beyer 2004 Blood  ALAD and HEMAT Blood, liver, 

kidney and 

pancreas 

ICP-MS 

Binkowski 2015 Blood  ALAD, HEMO and 

HEMAT 

Blood, bone, 

brain, feather, 

feces, gizzard 

contents liver, 

kidney, muscle 

and splenn  

 

AAS and 

ETAAS 

Blus 1991 Blood   ALAD, HEMO, 

HEMAT and PP  

Blood, food 

content liver 

and kidney 

GFAAS  

Blus 1993 Blood   ALAD, HEMO, 

HEMAT and PP  

Blood, food 

content and 

liver 

GFAAS  

Blus 1995 Blood   ALAD, HEMO, 

HEMAT and 

PP 

Blood, food 

content and 

liver  

GFAAS  

Blus 1999 Blood   ALAD, HEMO and 

HEMAT 

Blood and 

liver 

AAS and 

GFAAS 

Custer 2000 Liver GSH, PBSH, 

TBARS and TSH 

UN UN 

de la Casa-Resino 2015 Blood    GSH, GST and 

TBARS 

Blood  ICP-MS 

Dieter 1976 Blood   ALAD, ALT, AST, 

ChE, CK and LDH  

Blood  AAS 

Espin 2015 Blood   ALAD, ALAD ratio 

and HEMAT 

Blood   ASV 

Ferreyra 2015 Blood   ALAD, Ca, Blood, bone ICP-OES 
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erythrocytes, 

granulocytes, 

HEMAT, P and total 

solids 

and liver   

Franson 1996 Blood   PP Blood  GFAAS 

Franson 2000 Blood   ALAD Blood   GFAAS 

Franson 2001 Blood   ALAD Blood   GFAAS   

Henny 2000 Blood   ALAD, HEMAT,  

HEMO and PP 

Blood, liver 

and kidney   

GFAAS  

Kaminski 2009A Blood   CAT, CP, GPx, GR, 

SOD and TBARS 

Blood  AAS 

Kaminski 2009B Blood   CAT, CP, GPx, GR, 

SOD and TBARS  

Blood   AAS 

Katavolos 2007 Blood   Albumin, amylase, 

AST, Ca, 

cholesterol, CK, 

GDH, GGT, glucose, 

granulocytes, 

HEMO, HEMAT, 

LDH, lypase, 

MCHC, P, total 

bilirubin and uric 

acid 

Blood   AAS 

Levengood 2007 Blood and liver   GSH, GSSG, 

GSSG/GSH, PBSH, 

TBARS and TSH 

Blood and 

liver   

ICP-MS 

Lucia 2012 Liver, kidney and 

muscle  

CAT, GPx, MT, 

SOD and TBARS  

Feathers, liver, 

kidney and  

muscle 

ICP-OES and 

ICP-MS 

Lucia 2012B Liver, kidney and 

muscle  

CAT, GPx, MT, 

SOD and TBARS  

Feathers, liver, 

kidney and 

muscle  

ICP-OES and 

ICP-MS 

     

March 1976 Blood FFA, GH, glucose, 

prolactin and uric 

acid 

Blood   AAS 

Martinez-Haro 2011A Blood  ALAD, ALAD ratio, 

albumin, ALP, ALT, 

AST, Ca, 

cholesterol, CK, 

creatinine, HEMAT, 

GGT, glucose, GPx, 

GSSG, LDH, lutein, 

Mg, NPSH, P, 

PBSH, retinol, SOD, 

TAS, TBARS, 

tGSH, tocopherol, 

total protein, 

triglycerides, TSH, 

total bilirubin, urea, 

uric acid and 

zeaxanthin  

Blood  GFAAS 

Martinez-Haro 2011B Feces  Biliverdin and 

porphyrin  

Feces GFAAS and 

ICP-MS 

Mateo 2004 Feces and bile Biliverdin and 

porphyrin  

UN UN 

Mateo 2006 Feces, food content 

and bile  

Biliverdin and 

porphyrin  

Blood, bone 

food content, 

GFAAS 
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liver and 

muscle  

Mostaghni 2005 Blood  Albumin, ALP, 

ALT, AST, Cd, 

cholesterol, CK, Cr, 

erythrocytes, 

glucose, HEMAT, 

HEMO, K, 

heterophile, 

leucocytes, 

limphocytes, MCV, 

MCH, MCHC, P, 

total protein, 

thrombocytes and 

uric acid 

Blood   AAS 

Pain 1989 Blood   ALAD, ALAD ratio, 

HEMAT, HEMO 

and zinc-

protoporphyrin 

Blood   AAS  

Scheuhammer 1989 Blood  

 

ALAD ratio and PP Blood   GFAAS  

Strom 2005 Blood ALAD, ALAD ratio 

and HEMAT 

Blood, bone 

and liver 

GFAAS 

van der Merwe 2011 Blood ALAD and HEMAT  Blood, bone, 

brain, food 

contents, liver, 

kidney, muscle 

and pancreas 

ICP-MS 

Youl 2009 Blood  Albumin, 

albumin/globulin 

ratio, AST, bile 

acids, Ca, chloride, 

CK, GGT, globulin, 

glucose, HEMAT, K, 

Na, total protein and 

uric acid  

Blood, liver 

and kidney  

ASV and ICP-

MS 

ALAD= Delta-aminolevulinic acid dehydratase ALP= Alkaline phosphatase ALT= Alanine aminotransferase 

AST= Aspartate aminotransferase ASV= Anodic stripping voltammetry AAS= Atomic absorption 

spectrophotometer Ca= Calcium CAT= Catalase Che= Cholinesterase CK= Creatine kinase CP= Ceruloplasmine 

ETAAS= Eletro terma - Atomic absorption spectrophotometer FFA= Free fatty acid GDH= Glutamate 

dehydrogenase GFASS= Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy GH= Growth hormone GPx= 

Glutathione peroxidase GR= Glutathione reductase GSH= Reduced glutathione GSSG= Oxidized  glutathione 

GSSG/GSH= Ratio of oxidized and reduced glutathione GST= Glutathione S-transferase GGT= Gamma-

glutamyltransferase HEMAT= Hematocrit HEMO= Hemoglobin ICP= Inductively coupled plasma ICP-OES= 

Inductively coupled plasma - atomic emission spectrometry ICP-MS= Inductively coupled plasma - mass 

spectrometry K= Potassium LDH= Lactate dehydrogenase MCH= Mean corpuscular hemoglobin MCHC= Mean 

corpuscular hemoglobin concentration MCV= Mean corpuscular volume Mg= Magnesium MT= Metallothionein 

Na= Sodium NPSH= non protein sulfhydryl P= Phosphorus PP= Protoporphyrin PBSH= Protein bound 

sulphydryl SOD= Superoxide dismutase TAS= Total antioxidant status TBARS= Thiobarbituric acid reactive 

substances tGSH= Total glutathione TSH = Total sulfhydryl UN= Uninformed. 

 

Beyer 2004 - A group of waterbirds (B. canadensis, A. platyrhynchos, Anas acuta, 

Anas crecca, Aythya collaris, and Aythya affinis) from a contaminated area and a group of A. 

platyrhynchos from an uncontaminated area. Information on sex and age of animals was not 

provided. 



37 

 

Blus 1993 - A group of Aix sponsa divided in one uncontaminated and four 

contaminated areas. Groups were comprised of adult females and males. 

Blus 1999 - A group of Cygnus columbianus divided in one uncontaminated and four 

contaminated areas. Information on sex and age of animals was not provided. 

Binkowski 2015 - A group of Fulica atra divided in one contaminated and one 

uncontaminated area. Information on the sex of animals was not provided. Groups were 

comprised of adult and young birds. 

Custer 2015 - A group of A. affinis divided in one uncontaminated (immature birds) 

and three contaminated areas (two areas with immature birds and one with adult birds). 

Groups were comprised of females and males. 

Henny 2000 - A group of  A. platyrhynchos and a group of Branta canadensis moffitti 

from one contaminated and one uncontaminated area. Information on the sex of animals was 

not provided and only data on adults were used. 

Kaminski 2009A - A group of Ciconia ciconia divided in one contaminated and three 

uncontaminated areas. Information on the sex of animals was not provided and all individuals 

were young birds. 

Kaminski 2009B - A group of C. ciconia divided in one contaminated and three 

uncontaminated areas. Information on the sex of animals was not provided and all individuals 

were young birds. 

March 1976 - A group of B. canadensis considered contaminated and a group of B. 

canadensis considered uncontaminated. Groups consisted of adult and young birds, both 

females and males. 

Martinez-Haro 2011A - Reported levels of uric acid, glucose, TSH, TBARS for a 

group of contaminated A. platyrhynchos (≥ 20ug/dL of lead in blood) and a group of 

uncontaminated A. platyrhynchos (<20 ug/dL of lead in blood). Levels of ALAD and 

HEMAT were also measured for one group of contaminated A. platyrhynchos (>50ug/dL of 

lead in blood) and one uncontaminated group of A. platyrhynchos (<20 ug/dL of lead in 

blood). Groups were comprised of both females and males; information on age was not 

provided. 

van der Merwe 2011 - A  group of B. canadensis from one uncontaminated and four 

contaminated areas. Information on sex was not provided. Groups were composed of adult 

and young birds. 
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Of the 68 biomarkers analyzed in the studies on lead contamination in waterbirds, 12 

were measured in more than one study, allowing a quantitative synthesis: uric acid, glucose, 

SOD, TBARS, TSH, ALAD, CAT, CP, GR, HEMAT, HEMO, and PROTO. When 

contaminated areas were compared to uncontaminated areas in observational studies, there 

was no difference regarding the level of: Uric acid (Mean difference= 5.10; 95% CI= -3.42 - 

13.62; I2= 76%), glucose (Mean difference= 36.02; 95% CI= -25.73 - 97.76; I2= 57%), SOD 

(Mean difference= 87.26; 95% CI= -140.18 - 314,71; I2= 96%), TBARS (Mean difference= -

20.51; 95% CI= -53.48 - 12.46; I2= 99%), and TSH (Mean difference= -1.09; 95% CI= -2.67 - 

0.48; I2= 51%) (Appendix C).  

The ALAD activity was assessed in six studies. The ALAD activity including data of 

A. platyrhynchos from the study Henny 2000, was lower in birds from uncontaminated areas 

(Mean difference= 90.27; 95% CI = -127.14 - -53.39; p<0.00001; Fig. 2A). However, there 

was also a high heterogeneity between studies (I2= 98%). When the same pull of data was 

analyzed including data of B. canadensis moffitti from the study Henny 2000, there was no 

substancial changes in the mean difference or heterogeneity (Mean difference= -89.26; 95% 

CI= -125.66 – 52.87; p<0.00001; I2= 97%; Fig. 2B) (Appendix C).  

In both subgroup analyses of ALAD activity assessed including A. platyrhynchos 

(Mean difference= -90.27; 95% CI = -127.14 - -53.39; I2= 0; Appendix C) and when grouped 

with B. canadensis moffitti from the study Henry 2000 (Mean difference= -89.09; 95% CI= -

125.43 - 52.75; I2= 0%; Appendix C), no differences were observed between birds from 

contaminated and uncontaminated areas. 

The activities of CAT (Mean difference= 1.00; 95% CI= 0.67 - 1.33; p< 0.00001; I2= 

14%; Fig. 3A), CP (Mean difference= -5.03; 95% CI= -6.41 - -3.64; p< 0.00001; I2= 0%; Fig. 

3B), and GR (Mean difference= -62.11; 95% CI= -82.82 - - 41.40; p< 0.00001; I2= 0%; Fig. 

3C) (Appendix C). CAT activity was directly associated with lead concentration in the areas, 

while CP and GR activities remained inversely correlated. 

The relationship between lead contamination in the areas and HEMAT was dependent 

on the site of collection and on the species grouped. HEMAT, when analyzed with B. 

canadensis moffitti from the study by Henny 2000, was significantly affected by lead levels in 

the area (Mean difference= -2.55; 95% CI= -4.96 - -0.15; p= 0.04; I2= 66%; Appendix C; Fig. 

4). The concentration of HEMO, when analyzed with A. platyrhynchos and when analyzed 

with B. canadensis moffitti from the study by Henny 2000 was dependent on the site of 
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collection. For exemple: HEMO when analyzed with A. platyrhynchos from the study by 

Henny 2000 (Mean difference= -1.18; 95% CI= -2.06 - -0.30; p= 0.008; I2= 46%; Fig. 5A) 

and HEMO when analyzed with B. canadensis moffitti from the same study (Mean 

difference= 1.59, 95% CI= 0.47 - 2.71; p= 0.005, I2= 0%; Fig. 5B) (Appendix C).  

The concentrations of PROTO from birds from contaminated and uncontaminated 

areas, when analyzed with A. platyrhynchos (Mean difference= 172.42; 95% CI= 119.70 - 

225.13; p<0.00001; I2= 34%; Appendix C; Fig. 6A) and when analyzed with B. canadensis 

moffitti from the study by Henny 2000, were significantly different (Mean difference= 36.43; 

95% CI= 30.61 - 42.25; p<0.00001; I2= 0%; Appendix C; Fig. 6B). They were also dependent 

on the site of collection. For PROTO concentrations, the differences between contaminated 

and uncontaminated areas were directly correlated. 

Lead concentrations in the blood of birds from contaminated and uncontaminated 

areas, when analyzed with A. platyrhynchos (Mean difference= 1.10; 95% CI= -0.01 - 2.22; 

p<0.05; I2= 89%; Appendix C; Fig. 7A) and when analyzed with B. canadensis moffitti (Mean 

difference= 1.01; 95% CI= 0.10 - 1.91; p<0.03; I2= 86%; Appendix C; Fig. 7B) from the 

study by Henny 2000, were significantly different and dependent on the study site. Lead 

concentrations in the blood were directly associated with differences between contaminated 

and uncontaminated areas. 

Only two studies reported lead concentration in kidney. They was a high 

concentration of lead in kidney of waterbirds from contaminated areas (Mean difference= 

6.85; 95% CI= 6.34 - 7.53; p= <0.00001; I2= 0%; Appendix C; Fig. 8).  
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Fig. 2. A. Association between lead contaminated and uncontaminated areas and delta-aminolevulinic acid dehydratase activity with Anas 

platyrhynchos from the study Henny 2000. B. Association between lead contaminated and uncontaminated areas and delta-aminolevulinic acid 

dehydratase activity with Branta canadensis moffitti from the study Henny 2000. 
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Fig. 3. A. Association between lead contaminated and uncontaminated areas and catalase activity B. Association between lead contaminated and 

uncontaminated areas and celuloplasmine activity. C. Association between lead contaminated and uncontaminated areas and glutathione 

reductase activity. 
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Fig. 4. Association between lead contaminated and uncontaminated areas and hematocrit with Branta canadensis moffitti from the study Henny 

2000. 
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Fig. 5. A. Association between lead contaminated and uncontaminated areas and hemoglobin with Anas platyrhynchos from the study Henny 

2000. B. Association between lead contaminated and uncontaminated areas and hemoglobin with Branta canadensis moffitti from the sstudy 

Henny 2000. 

 

 

 

B 

A 



44 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. A. Association between lead contaminated and uncontaminated areas and protoporphyrin with Anas platyrhynchos from the study Henny 

2000. B. Association between lead contaminated and uncontaminated areas and protoporphyrin with Branta canadensis moffitti from the study 

Henny 2000. 
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Fig. 7. A. Association between lead contaminated and uncontaminated areas and lead concentration in the blood with Anas platyrhynchos from 

the study Henny 2000. B. Association between lead contaminated and uncontaminated areas and lead concentration in the blood with Branta 

canadensis moffitti from the study Henny 2000.  
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Fig. 8.  Association between the lead contaminated and uncontaminated areas and lead concentration in kidneys.  
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4. Discussion 

 

In this study, we demonstrated that lead contamination is associated with significant 

biochemical alterations in wild waterbirds. 

Waterbirds exposed to lead contaminated areas, compared to unexposed birds, tend to 

have higher CAT and lower ALAD, CP, and GR activities; higher levels of PROTO and lead 

in the blood; and lower HEMAT and HEMO. In addition, lead levels in the kidneys of wild 

waterbirds gradually increase as lead concentration increases in the environment. Lead 

contamination has been mainly associated with changes in ALAD activity and PROTO, 

HEMAT, and HEMO levels (Franson et al., 1996; Blus et al., 1999; Henny et al., 2000; 

Katavolos et al., 2007; Martinez-Haro et al., 2011b; Espin et al., 2015; Binkowski and 

Sawicka-Kapusta, 2015). In addition to higher lead levels in the blood and kidneys (Blus et 

al., 1999; Henny et al., 2000; Katavolos et al., 2007; Martinez-Haro et al. 2011a; Espin et al., 

2015; Binkowski and Sawicka, 2015), little is known about the alterations reported in the 

present study regarding the activities of CAT, CP, and GR. 

The studies available on biochemical alterations as a result of lead exposure are very 

heterogeneous and insufficient to accurately infer the effect size in exposed wild waterbirds. 

In our study, among the factors shown to influence the detection and the effect size of the 

differences are lead concentration in contaminated and uncontaminated environments, 

variability in lead concentration within and among the compared areas, bird species, and sex 

(Scheuhammer, 1989; Martinez-Haro et al., 2011a; Espin et al., 2015). 

The biomarkers commonly analyzed, although sensitive to lead contamination, are 

not specific and the effect of lead can be confused with those of other contaminants in the 

environment (Kaminski et al., 2009a; Kaminski et al., 2009b).  

Differences in exposure among species may be associated with food habits and 

trophic level. Birds that forage at the surface, underwater, or along the coast tend to be less 

exposed than birds that sieve the sediment, where the lead tends to accumulate (Gurd, 2007; 

Martinez-Haro et al., 2011a). Lead and other metals bioaccumulate in trophic chains and 

predatory birds tend to be more exposed (McBride et al., 2004; Kelly and Johnson, 2011). 

There may be unclear differences between sexes associated to behavior, especially during the 

breeding season, since most of the studies did not distinguish between females and males, 

potentially causing greater variability.  

In many species, females remain longer in the contaminated environment, incubating 

the eggs and feeding the chicks (Martinez-Haro et al., 2011a). Benito et al. (1999) analyzed 
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the levels of As, Cd, Co, Cu, Pb in the blood of several aquatic birds and examined several 

factors such as species, trophic level, body mass, exposure time, and gender. The relationship 

among these factors and metals depend mainly on the physiological characteristics of each 

species associated to their ability to absorb and excrete metals (Benito et al., 1999; Burger et 

al., 2007). The grooming behavior of males of certain species has been pointed out as a 

determining factor in the concentration of metals, in which levels decrease externally and 

increase internally (Frantz et al., 2016).  

Our meta-analysis also revealed several relationships between the measured 

biomarkers and lead concentrations that can aid in the interpretation of the results obtained in 

observational studies. We found a negative correlation between ALAD activity and HEMAT 

concentration in birds such as Ichthyaetus audouinii. The increased in HEMAT levels may be 

due to a balanced response associated with decreased ALAD activity in birds, which leads to 

a compensation in HEMAT levels in individuals exposed to high lead concentrations (Espin 

et al., 2015). The activity of ALAD also negatively correlates with lead concentrations in 

blood (Henny et al., 2000; Martinez-Haro et al., 2011a; Binkowski and Sawicka-Kapusta, 

2015).  

Various biomarkers, although some are non-specific to detect lead contamination, are 

also associated with the exposure to this metal in some situations and can be used as a 

complementary tool. Biomarkers, such as ALAD, and levels of HEMAT, HEMO, and 

PROTO tend to be correlated (Henny et al., 2000), assisting in the interpretation of the effects 

of contamination. The activities of enzymes CAT, CP, and GR are altered in case of excess or 

deficit of some metals (Kaminski et al., 2009b). In waterbirds directly exposed to diet 

contaminated with lead acetate (Beyer et al., 1988) and environments contaminated with lead 

(Buekers et al., 2009), the levels of HEMO HEMAT were reduced. 

As observed in the present study, these biomarkers are not always suitable as their 

levels are influenced by specific characteristics associated to each study area. In addition, 

there may be other confounding factors such as circadian rhythm, environmental temperature, 

composition and availability of food resources, and parasitic infections (Dawson and 

Bortolotii, 1997a; Dawson and Bortolotii 1997b; Kaminski et al., 2013). In addition, 

sensitivity may be low. For example, lead concentrations in blood increase faster than 

PROTO levels generating false positives when contamination is recent (Scheuhammer, 1989; 

Franson et al., 1996). 

The method capture of waterbirds and analytical procedures in the laboratory can also 

interfere with the detection of effects of contaminants, which have been neglected in studies 
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and it was not possible to analyze them. Creatine kinase (CK) and aspartate aminotransferase 

(AST), enzymes released when there is muscle damage, were measured in the blood A. 

platyrhynchos captured with bait traps, decoy traps, and rocket net. The levels of these 

enzymes may change depending on the time and method of containment of birds (increased 

with the use of decoy trap and trap rocket) (Bollinger et al., 1989). Levels of corticosterone, a 

stress hormone and regulator of migration, measured in the blood of Calidris pusilla captured 

with mist nets, increased with longer capture times (Mata et al., 2009). 

The use of different analytical methods and even different units of measurement, such 

as measuring ALAD activity, make comparisons of studies difficult (Espin et al., 2015). The 

association between contaminant levels and biochemical activity are also known to vary 

among tissues and organs. For example, ALAD activity is inversely correlated with lead 

concentration in bones, liver, kidneys, and brain, but not muscles (Dieter and Finley, 1979; 

van der Merwe et al, 2011). The sensitivity of waterbirds to lead contamination may also vary 

depending on a number of factors that could not be examined in our meta-analysis due to the 

lack of sufficient studies discriminating them. For exemple, food and habitat preferences may 

vary during the life cycle of birds (Sick, 1997) and throughout the year (Drobney, 1982; 

Drobney and Fredrickson, 1985; Blus et al., 1993; Marco-Mendez et al, 2015). 

 According to our meta-analysis it is clear that wild waterbirds exposed do lead in 

contaminated wetlands show several biochemical alterations compared to the expected 

parameters in reference areas. Effect size, on the other hand, cannot be clearly inferred from 

lead levels in the environment due to several confounding factors that have not been 

examined. We strongly recommend the development of a standardized protocol for the 

quantification of biochemical alterations of contaminants in waterbirds for observational 

studies assessing chronic and acute situations, including procedures for designing and 

defining field and lab techniques, set of biomarkers, and statistical approaches, and 

identifying confounding factors. Meanwhile, based on the current knowledge, it is advisable 

to infer that a certain level of lead in wetlands causes biochemical alterations in waterbirds, 

measure several biomarkers instead of relying either on a single study or on those based on 

experimental exposure, preferably including several species simultaneously, stratifying and 

summarizing the data while taking into account the main confounding factor. 
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Supplementary data 

Appendix A.  

List of keywords used in the systematic review. 

Population 

Actitis, actophilornis, aechmophorus, aenigmatolimnas, afroxyechus, agamia, aix, alopochen, 

amaurolimnas, amaurornis, amazonetta, anarhynchus, anãs, anastomus, anatidae, anhima, 

anhimidae, anhinga, anhingidae, anous, anser, anurolimnas, aphanapteryx, aphanocrex, 

aramidae, aramides, aramus, ardea, ardeidae, ardeola, arenaria, asarcornis, attagis, aythya, 

balaeniceps, balaenicipitidae, balearica, bartramia, biensis, biziura, bostrychia, botaurus, 

branta, bubulcus, bucephala, burhinidae, burhinus, butorides, cairina, calidris, callonetta, 

camptorhynchus, casmerodius, cercibis, cereopsis, charadriidae, charadrius, chauna, chen, 

chenonetta, chlidonias, chloephaga, chroicocephalus, chubbia, ciconia, ciconiidae, 

cladorhynchus, clangula, cochlearius, coenocorypha, coscoroba, coturnicops, creagrus, 

creciscus, crex, cursorius, cyanochen, cyanolimnas, cygnus, dendrocygna, dromadidae, 

dromas, dryolimnas, egretta, ephippiorhynchus, erythrogonys, erythromachus, esacus, 

eudocimus, eudromias, eupoda, eurypyga, eurypygidae, fulica, gallicrex, gallinago, gallinula, 

gallirallus, gavia, gaviidae, gelochelidon, geronticus, glareola, glareolidae, gorsachius, 

gruidae, grus, gygis, gymnocrex, haematopodidae, haematopus, hapalocrex, heliopais, 

heliornis, heliornithidae, heteronetta, himantopus, himantornis, histrionicus, hydrocoloeus, 

hydrophasianus, hydroprogne, hymenolaimus, ibidorhyncha, ibidorhynchidae, ichthyaetus, 

irediparra, ixobrychus, jabiru, jaçanã, jacanidae, laridae, larosterna, larus, laterallus, 

leptoptilos, leucophaeus, lewinia, limnodromus, limosa, lophodytes, lophonetta, lophotibis, 

lymnocryptes, malacorhynchus, marmaronetta, megacrex, melanitta, merganetta, mergellus, 

mergus, mesembrinibis, mesophoyx, metopiana, metopidius, microcarbo, microparra, 

micropygia, mundia, mycteria, neochen, neocrex, netta, nettapus, nomonyx, numenius, 

nyctanassa, nycticorax, nycticryphes, ochthodromus, onychoprion, oreopholus, oressochen, 

oxyura, pagophila, pardirallus, pareudiastes, pedionomidae, pedionomus, pelecanidae, 

pelecanus, peltohyas, phaeoaythia, phaetusa, phalacrocoracidae, phalacrocorax, phalaropus, 

phegornis, philacte, phimosus, phoeniconaias, phoenicoparrus, phoenicopteridae, 

phoenicopterus, pilherodius, platalea, plectropterus, plegadis, podica, podicephorus, podiceps, 

podicipedidae, podilymbus, poikilocarbo, poliocephalus, poliolimnas, polysticta, porphyrio, 

porzana, procelsterna, prosobonia, pseudibis, pteronetta, radjah, rallidae, rallina, rallus, 

recurvirostra, recurvirostridae, rhinoptilus, rhodonessa, rhodostethia, rissa, rollandia, 

rostratula, rostratulidae, rougetius, rufirallus, rynchops, salvadorina, sarkidiornis, 
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saundersilarus, scolopacidae, scolopax, scopidae, scopus, shorebird*, sibirionetta, somateria, 

spatula, speculanas, sterna, sternula, sthenelides, stictonetta, stiltia, syrigma, tachybaptus, 

tachyeres, tadorna, thalasseus, thalassornis, theristicus,  thinocoridae, thinocorus, thinornis, 

threskiornis, threskiornithidae, tigriornis, tigrisoma, tribonyx, tringa, vanellus, waterbird*, 

waterfowl*, xema, xenus, zapornia, zebrilus  zonerodius, zonibyx, "aquatic bird*", "wading 

bird*" e "wetland bird*". 

 

Exposition 

Ammunition, bullet, lead, Pb, pellet, projectile*, rifle e shotgun. 

 

Outcome 

Acetylcholinesterse, AChE, "aminolevulinic acid dehydratase", ALAD, antioxidant enzymes, 

butyrilcholinesterase, BChE, catalase, CAT, ceruloplasmin, CP, cortisol, glucose, "glutathione 

peroxidase", GPx, "glutathione reduced", GSH, "glutathione S-transferase", GST, 

"glutathione reductase", GSR, "glucose-6-phosphate dehydrogenase", G6PDH,  hemoglobin*, 

hematocrit*, lactate, metallothionein*, "non-protein sulfhydryl*", NPSH, oxidative, "reactive 

oxygen species",  ROS, "total protein carbonyl", "superoxide dismutase", SOD, 

"thiobarbituric acid reactive substances", TBARS, protoporphyrin*. 

 

Appendix B. 

 Testing for publication with funnel plots. An asymmetryc funnel plot in as indication for 

publication bias.  

 

Fig. A.1. Funnel plot for six studies grouped to test delta-aminolevulinic acid dehydratase 

with Anas platyrhynchos from the study Henny 2000. 
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Fig A.2. Funnel plot for six studies grouped to test delta-aminolevulinic acid dehydratase with 

Branta canadensis moffitti from the study Henny 2000. 

 

 

 

Fig A.3. Funnel plot for five studies grouped to test hematocrit with Branta canadensis 

moffitti from the study Henny 2000. 
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Fig A.4. Funnel plot for five studies grouped to test blood with Anas platyrhynchos from the 

study Henny 2000. 

 

 

 

Fig A.5. Funnel plot for five studies grouped to test blood lead with Branta canadensis 

moffitti from the study Henny 2000.  
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Appendix C.  

Table A.1 

Results of meta-analysis.   

C1= Contaminated area 1 C2= Contaminated area 2 C3= Contaminated area 3 C4= 

Contaminated area 4 NC1= Uncontaminated area 1 NC2= Uncontaminated area 2 NC3= 

Uncontaminated area 3 NC4= Uncontaminated area 4. 

Groups  

Biomarkers Effect size (95% CI) p I2 (%) 

Uric acid   

C1xNC1 5.10[-3.42, 13.62] 0.24 76 

Delta-aminolevulinic acid dehydratase with Anas platyrhynchos from the study Henny 2000 

C1xC2 -83.52[-119.57, 47.47] <0.00001 97 

C1xC3 -88.02[-124.47, 51.58] <0.00001 98 

C1xC4 -88.07[-124.52, 51.61] <0.00001 98 

C2xC1 -88.48[-125.06, 51.90] <0.00001 98 

C2xC3 -88.27[-124.79, 51.75] <0.00001 98 

C2xC4 -88.31[-124.84, 51.79] <0.00001 98 

C3xC1 -90.27[-127.14, 53.39] <0.00001 98 

C3xC2 -85.53[-121.94, 49.11] <0.00001 97 

C3xC4 -90.10[-126.92, 53.28] <0.00001 98 

C4xC1 -88.20[-124.47, 51.94] <0.00001 97 

C4xC2 -83.44[-119.23, 47.65] <0.00001 97 

C4xC3 -87.99[-124.20, 51.78] <0.00001 97 

C1xC1 -88.23[-124.74, 51.72] <0.00001 98 

C2xC2 -83.77[-119.89, 47.65] <0.00001 97 

C3xC3 -90.06[-126.87, 53.24] <0.00001 98 

C4xC4 -88.04[-124.25, 51.82] <0.00001 97 

Delta-aminolevulinic acid dehydratase with Branta canadensis moffitti from the study Henny 2000  

C1xC2 -82.31[-117.84; 46.77] <0.00001 97 

C1xC3 -86.96[-122.93; 50.99] <0.00001 97 

C1xC4 -87.00[-122.98; 51.03] <0.00001 97 

C2xC1 -87.44[-123,54; 51.33] <0.00001 97 

C2xC3 -87.22[-123.26; 51.18] <0.00001 97 

C2xC4 -87.26[-123.31; 51.22] <0.00001 97 

C3xC1 -89.26[-125.66; 52.87] <0.00001 97 

C3xC2 -84.35[-120.26; 48.45] <0.00001 97 

C3xC4 -89.09[-125.43; 52.75] <0.00001 97 

C4xC1 -87.08[-122.83; 51.32] <0.00001 97 

C4xC2 -82.13[-117.38; 46.89] <0.00001 97 

C4xC3 -86.86[-122.55; 51.16] <0.00001 97 

C1xC1 -87.18[-123.20, 51.15] <0.00001 97 

C2xC2 -82.57[-118.18, 46.95] <0.00001 97 

C3xC3 -89.04[-125.38, 52.71] <0.00001 97 

C4xC4 -86.90[-122.60, 51.20] <0.00001 97 

Catalase 

NC1xNC2 1.94[-0.23, 4.11] 0.08 92 

NC1xNC3 0.87[0.52, 1.22] <0.00001 0 

NC2xNC1 2.00[-2.15, 6.16] 0.34 98 

NC2xNC3 -0.08[-0.44, 0.28] 0.66 0 

NC3xNC1 2.54[-0.52, 5.61] 0.10 96 

NC3xNC2 2.00[-0.05, 4.04] 0.06 91 

NC1xNC1 2.48[-0.71, 5.68] 0.13 96 

NC2xNC2 1.47[-1.66, 4.60] 0.36 96 

NC3xNC3 1.00[0.67, 1.33] 0.0001 14 

Ceruloplasmine 
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NC1xNC2 0.39[-5.58, 6.36] 0.90 90 

NC1xNC3 -2.78[-4.20, -1.36] 0.0001 58 

NC2xNC1 -4.81[-6.18, -3.44] <0.00001 0 

NC2xNC3 -5.03[-6.41, -3.64] <0.00001 0 

NC3xNC1 -3.08[-4.46, -1.70] <0.0001 0 

NC3xNC2 0.14[-6.37, 6.64] 0.97 91 

NC1xNC1 -2.60[-4.01, -1.20] 0.0003 0 

NC2xNC2 -0.78[-9.17, 7.62] 0.86 95 

NC3xNC3 -3.27[-4.66, -1.88] <0.00001 47 

Glucose 

C1xNC1 36.02[-25.73, 97.76] 0.25 57 

Glutathione reductase 

NC1xNC2 -124.16[-305.80, 57.48] 0.18 100 

NC1xNC3 -113.17[-316.24, 89.90] 0.27 100 

NC2xNC1 -102.14[-111.84, 92.44] <0.00001 52 

NC2xNC3 -57.31[-150.54, 35.93] 0.23 100 

NC3xNC1 -104.79[-116.60, 92.99] <0.00001 66 

NC3xNC2 -70.80[-147.48, 5.88] 0.07 99 

NC1xNC1 -62.11[-82.82, -41.40] <0.00001 0 

NC2xNC2 19.88[-28.85, 68.61] 0.42 91 

NC3xNC3 24.21[11.27, 37.15] 0.0002 61 

Hematocrit with Anas platyrhynchos from the study Henny 2000 

C1xC2 -0.39[-2.69, 1.91] 0.74 71 

C1xC3 -1.18[-3.79, 1.43] 0.38 71 

C1xC4 -1.58[-4.42, 1.26] 0.27 82 

C2xC1 -2.05[-7.31, 3.22] 0.45 94 

C2xC3 -0.57[-3.61, 2.47] 0.71 78 

C2xC4 -0.97[-4.20, 2.26] 0.55 86 

C3xC1 -2.20[-7.34, 2.94] 0.40 94 

C3xC2 0.03[-2.44, 2.51] 0.98 75 

C3xC4 -1.13[-4.24, 1.98] 0.48 85 

C4xC1 -3.03[-7.78, 1.71] 0.21 93 

C4xC2 -0.78[-3.11, 1.56] 0.51 72 

C4xC3 -1.61[-4.15, 0.94] 0.22 70 

C1xC1 -2.62[-7.53, 2.29] 0.30 94 

C2xC2 0.18[-2.41, 2.77] 0.89 77 

C3xC3 -0.72[-3.61, 2.16] 0.62 76 

C4xC4 -2.00[-4.70, 0.69] 0.15 81 

Hematocrit with Branta canadensis moffitti from the study Henny 2000  

C1xC2 -0.62[-3.27, 2.03] 0.65 69 

C1xC3 -1.55[-4.29, 1.19] 0.27 62 

C1xC4 -1.99[-4.75, 0.77] 0.16 74 

C2xC1 -2.32[-7.96, 3.32] 0.42 93 

C2xC3 -0.83[-4.29, 2.63] 0.64 76 

C2xC4 -1.24[-4.68, 2.19] 0.48 83 

C3xC1 -2.48[-7.96, 3.01] 0.38 93 

C3xC2 -0.14[-3.05, 2.77] 0.92 75 

C3xC4 -1.42[-4.68, 1.85] 0.39 81 

C4xC1 -3.38[-8.05, 1.29] 0.16 90 

C4xC2 -1.05[-3.66, 1.56] 0.43 69 

C4xC3 -2.11[-4.54, 0.32] 0.09 53 

C1xC1 -2.93[-7.96, 2.11] 0.25 91 

C2xC2 0.03[-3.04, 3.09] 0.99 77 

C3xC3 -1.00[-4.26, 2.26] 0.55 74 

C4xC4  -2.55[-4.96, -0.15] 0.04 66 

Hemoglobin with Anas platyrhynchos from the study Henny 2000 

C1xC2 -0.56[-2.26, 1.13] 0.52 89 

C1xC3 -2.41[-4.73, -0.09] 0.04 93 

C1xC4 -1.55[-2.73, -0.37] 0.010 69 

C2xC1 0.66[-1.70, 3.01] 0.59 81 
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C2xC3 -1.10[-4.31, 2.10] 0.50 96 

C2xC4 -0.30[-2.24, 1.63] 0.76 88 

C3xC1 0.06[-1.39, 1.51] 0.93 56 

C3xC2 0.36[-0.68, 1.40] 0.50 71 

C3xC4 -0.62[-2.03, 0.79] 0.39 78 

C4xC1 -0.82[-1.78, 0.14] 0.09 27 

C4xC2 -0.23[-1.51, 1.05] 0.72 82 

C4xC3 -2.08[-4.40, 0.25] 0.08 93 

C1xC1 -1.29[-3.09, 0.52] 0.16 71 

C2xC2 0.66[-0.64, 1.96] 0.32 81 

C3xC3 -1.43[-4.26, 1.40] 0.32 95 

C4xC4 -1.18[-2.06, -0.30] 0.008 46 

Hemoglobin with Branta canadensis moffitti from the study Henny 2000 

C1xC2 -0.14[-2.48, 2.19] 0.90 89 

C1xC3 -2.07[-4.72, 0.58] 0.13 89 

C1xC4 -1.38[-3.00, 0.24] 0.10 70 

C2xC1  1.59[0.47, 2.71] 0.005 0 

C2xC3 -0.62[-5.04, 3.80] 0.78 96 

C2xC4 0.18[-2.47, 2.83] 0.89 88 

C3xC1 0.84[-0.29, 1.96] 0.14 0 

C3xC2 0.91[0.24, 1.58] 0.007 0 

C3xC4 -0.20[-2.29, 1.90] 0.85 81 

C4xC1 -0.16[-2.64, 2.32] 0.90 59 

C4xC2 0.18[-1.45, 1.81] 0.83 78 

C4xC3 -1.70[-4.62, 1.22] 0.25 91 

C1xC1 -0.51[-3.92, 2.89] 0.77 75 

C2xC2 1.18[0.51, 1.85] 0.0005 0 

C3xC3 -0.97[-4.84, 2.90] 0.62 95 

C4xC4 -1.04[-2.49, 0.41] 0.16 62 

Superoxido dismutase 

NC1xNC2 5.45[-268.74, 279.63] 0.97 96 

NC1xNC3 58.33[-111.48, 226.83] 0.5 93 

NC2xNC1 55.37[-236.06, 346.80] 0.71 97 

NC2xNC3 87.26[-140.18, 314.71] 0.45 96 

NC3xNC1 50.92[-232.12, 333.97] 0.72 97 

NC3xNC2 30.69[-292.07, 353.45] 0.85 97 

NC1xNC1 26.27[-207.21, 259.75] 0.83 95 

NC2xNC2 34.61[-297.52, 366.74] 0.84 98 

NC3xNC3 82.74[-136.31, 301.80] 0.46 96 

Protoporphyrin with Anas platyrhynchos from the study Henny 2000 

C1xNC1 197.90[105.79, 290.01] <0.0001 84 

C2xNC1  172.42[119.70, 225.13] <0.00001 34 

C3xNC1 91.42[-20.91, 203.75] 0.11 95 

C4xNC1 131.18[95.36, 166.99] 0.00001 17 

Protoporphyrin with Branta canadensis moffitti from the study Henny 2000 

C1xNC1 132.87[-86.45, 352.18] 0.24 98 

C2xNC1 111.60[-69.68, 292.87] 0.23 95 

C3xNC1 36.43[30.61, 42.25] <0.00001 0 

C4xNC1 67.84[-23.34, 159.02] 0.14 90 

Thiobarbituric acid reactive substances  

C1xNC1  -20.51[-53.48, 12.46] 0.22 99 

C2xNC1 -3.99[8,56, 0.58] 0.09 0 

C3xNC1 -3.31[-7.74, 1.12] 0.14 0 

Total sulfhydryl 

C1xNC1 -0.01[-0.92, 0.91] 0.99 0 

C2xNC1 0.05[-1.19, 1.30] 0.94 0 

C3xNC1 -1.09[-2.67, 0.48] 0.17 51 

Lead kidney  

C1xNC1  6.85[6.34, 7.35] <0.00001 0 

C2xNC1 5.03[-3.63, 13.69] 0.26 85 
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C3xNC1 4.93[-3.96, 13.82] 0.28 86 

C4xNC1 5.27[-2.81, 13.35] 0.20 83 

Blood lead with Anas platyrhynchos from the study Henny 2000  

C1xC2 1.08[-0.42, 2.57] 0.16 88 

C1xC3 1.45[-0.13, 3.04] 0.07 89 

C1xC4 1.27[-0.26, 2.80] 0.10 88 

C2xC1 1.56[-0.13, 3.25] 0.07 90 

C2xC3 1.49[-0.15, 3.12] 0.07 90 

C2xC4 1.30[-0.28, 2.88] 0.11 89 

C3xC1 0.71[-0.09, 1.52] 0.08 76 

C3xC2 0.52[-0.14, 1.19] 0.13 67 

C3xC4 0.61[-0.10, 1.31] 0.09 71 

C4xC1 1.12[-0.03, 2.27] 0.06 89 

C4xC2 0.84[-0.22, 1.90] 0.12 88 

C4xC3  1.10[-0.01, 2.22] 0.05 89 

C1xC1 1.52[-0.12, 3.17] 0.07 89 

C2xC2 1.10[-0.44, 2.65] 0.16 89 

C3xC3 0.72[-0.06, 1.50] 0.07 76 

C4xC4 0.97[-0.11, 2.05] 0.08 88 

Blood lead with Branta canadensis moffitti from the study Henny 2000 

C1xC2 0.81[-0.04, 1.66] 0.06 87 

C1xC3  1.01[0.10, 1.91] 0.03 86 

C1xC4 0.90[0.03, 1.78] 0.04 87 

C2xC1 1.05[0.09, 2.01] 0.03 89 

C2xC3 1.05[0.11, 1.98] 0.03 89 

C2xC4 0.94[0.04, 1.84] 0.04 88 

C3xC1 0.45[-0.05, 0.95] 0.08 74 

C3xC2 0.39[-0.02, 0.79] 0.06 63 

C3xC4 0.42[-0.02, 0.85] 0.06 67 

C4xC1 0.74[-0.01, 1.50] 0.05 88 

C4xC2 0.61[-0.09, 1.31] 0.09 87 

C4xC3 0.75[0.01, 1.49] 0.05 88 

C1xC1 1.01[0.08, 1.94] 0.03 89 

C2xC2 0.84[-0.05, 1.72] 0.06 88 

C3xC3 0.46[-0.03, 0.94] 0.07 73 

C4xC4 0.68[-0.04, 1.39] 0.06 87 

Sub-grupos 

Delta-aminolevulinic acid dehydratase with Anas platyrhynchos from the study Henny 2000 

C1xC2 -83.52[-119.57, -47.47] 0.86 0  

C1xC3 -88.02[-124.47, -51.58] 0.99 0 

C1xC4 -88.07[-124.52, -51.61] 0.99 0 

C2xC1 -88.48[-125.06, -51.90] 1.00 0 

C2xC3 -88.27[-124.79, -51.75] 0.99 0 

C2xC4 -88.31[-124.84, -51.79] 1.00 0 

C3xC1 -90.27[-127.14, -53.39] 0.95 0 

C3xC2 -85.53[-121.94, -49.11] 0.93 0 

C3xC4 -90.10[-126.92, -53.28] 0.95 0 

C4xC1 -88.20[-124.47, -51.94] 1.00 0 

C4xC2 -83.44[-119.23, -47.65] 0.87 0 

C4xC3 -87.99[ -124.20, -51.78] 0.99 0 

C1xC1 -88.23[-124.74, -51.72] 0.99 0  

C2xC2 -83.77[-119.89, -47.65] 0.87 0 

C3xC3 -90.06[-126.87, -53.24] 0.95 0 

C4xC4 -88.04[-124.25, -51.82] 0.99 0 

Delta-aminolevulinic acid dehydratase with Branta canadensis moffitti from the study Henny 2000 

C1xC2 -82.31[-117.84, -46.77] 0.85 0 

C1xC3 -86.96[-122.93, -50.99] 0.98 0 

C1xC4 -87.00[-122.98, -51.03] 0.98 0 

C2xC1 -87.44[-123.54, -51.33] 0.99 0 

C2xC3 -87.22[-123.26, -51.18] 0.99 0 
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C2xC4 -87.26[-123.31, -51.22] 0.99 0 

C3xC1 -89.26[-125.66, -52.87] 0.95 0 

C3xC2 -84.35[-120.26, -48.45] 0.92 0 

C3xC4 -89.09[-125.43, -52.75] 0.96 0 

C4xC1 -87.08[-122.83, -51.32] 0.99 0 

C4xC2 -82.13[-117.38, -46.89] 0.85 0 

C4xC3 -86.86[-122.55, -51.16] 0.99 0 

C1xC1 -87.18[-123.20, -51.15] 0.99 0 

C2xC2 -82.57[-118.18, -46.95] 0.86 0 

C3xC3 -89.04[-125.38, -52.71] 0.96 0 

C4xC4 -86.90[-122.60, -51.20] 0.99 0 
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3 ARTIGO 2 

 

Artigo formatado nas normas da revista Ecotoxicology 

 

Biomarcadores de estresse oxidativo e contaminação por elementos-traço de aves 

aquáticas em diferentes sistemas de lavouras de arroz irrigado 

  
F.B. Bergmann1, J. Leitemperger2, M.B. Jorge3, H.L.C. Amaral4, A. Bianchini3, V.L. Loro1, D.L. 

Guadagnin5 

 
1Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Universidade 

Federal de Santa Maria, Cidade Universitária, Avenida Roraima, 1000, Bairro Camobi, CEP 97105-900, Santa 
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Resumo Alguns elementos-traço como cobre e zinco são essenciais aos organismos vivos em pequenas 

concentrações, mas podem se tornar tóxicos a altas concentrações. Outros, sem função biológica conhecida, 

como cádmio e chumbo são importantes contaminantes ambientais. O aumento de elementos-traço em ambientes 

aquáticos pode se tornar nocivo às aves aquáticas, causando diversas alterações nestes organismos. Neste estudo, 

fizemos uma comparação das concentrações de elementos-traço e o perfil de biomarcadores em aves aquáticas 

que frequentam diferentes sistemas de cultivo de arroz irrigado. Para isto realizamos coletas de aves aquáticas 

com arma de fogo em dois sistemas de cultivos de arroz irrigado: orgânico e não orgânico. Separamos amostras 

de penas (para determinação das concentrações de elementos-traço), fígado e músculo (para a determinação do 

perfil dos biomarcadores). Observamos maiores concentrações de cádmio e zinco nas penas das aves que 

utilizaram o sistema de lavouras orgânico e maiores concentrações de chumbo e cobre nas penas das que 

utilizaram o sistema de lavouras não orgânico. Observamos que substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, tióis 

não proteicos e proteína carbonil apresentaram maiores níveis no sistema de lavouras orgânico, tanto no fígado 

quanto no músculo e que superóxido dismutase e catalase apresentaram maiores atividades no sistema de 

lavouras não orgânico. Concluímos que as aves aquáticas que frequentam lavouras de arroz apresentam 

diferenças quanto à exposição a elementos-traço e diferenças no seu perfil de biomarcadores. Entretanto, não 

verificamos uma associação consistente entre a exposição e os efeitos bioquímicos. Sugerindo que diversos 

fatores, internos e externos, não controlados podem afetar estas relações. 

 

Palavras-chave Anatidae, antioxidantes, metais, penas, Threskiornithidae 
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Introdução 

 

Os elementos-traço, embora raros, exercem influência significativa nos ecossistemas aquáticos. Alguns 

como cobre (Cu) e zinco (Zn) são essenciais aos organismos vivos em pequenas concentrações e se tornam 

tóxicos a altas conentrações. Outros, sem função biológica conhecida, como cádmio (Cd) e chumbo (Pb), são 

importantes contaminantes (Heath 1995; Rodgher et al. 2005; Andreani et al. 2008).   

Estes elementos podem ocorrer de forma natural ou como resultado de atividades antrópicas (Lucia et 

al. 2010). Em ambientes agrícolas, tais como sistemas de cultivo de arroz, alguns dos principais elementos-traço 

encontrados nos fertilizantes e nos pesticidas não orgânicos são: Cd, Pb, Cu e Zn (Gimeno-García et al. 1996).

 Os elementos-traço afetam a saúde e a sobrevivência das aves de diversas formas. Podem retardar o 

empenamento (Takekawa et al. 2002; Janssens et al. 2003), o desenvolvimento nervoso (Eisler 1988), a 

reprodução (Burger 1993; Furness 1996; Dauwe et al. 2003), alterar o comportamento (Furness 1996), induzir 

formas reativas de oxigênio (Kaminski et al. 2009a, b; de la Casa-Resino et al. 2015), causar lesões em tecidos e 

sistemas, especialmente o endócrino (Martin et al. 2003) e induzir mutagênese, teratogenia e carcinogenia (Eisler 

1985, 1988, 1993, 1998, 2000).      

Os elementos-traço geralmente estão concentrados em órgãos específicos que podem ou não ser os seus 

locais de ação. A meia vida biológica de um elemento-traço pode ser longa e conforme o mesmo é 

biotransformado ou excretado ele é liberado ou concentra-se no local de armazenamento. Por exemplo, o fígado 

apresenta alta capacidade de ligação às substâncias químicas, concentrando mais elementos-traço do que todos 

os órgãos combinados (Klaassen e Walkins 2012). Enquanto que o músculo pode funcionar como um local de 

estoque de elementos-traço (Lewis e Furness 1991). Dadas estas diferenças de metabolismo e meia vida, cada 

órgão ou tecido informa sinais diferentes e complementares de contaminação. Penas, sangue e excretas permitem 

diagnosticar exposição aguda (Rattner et al. 2009); a concentração em ossos se relaciona com exposição crônica 

e fígado, rins e músculo com situações intermediárias (Ancora et al. 2008).     

 Biomarcadores são importantes na avaliação precoce do grau de exposição à intoxicação por elementos-

traço (Klaassen e Watkins 2012). Têm sido frequentemente associados a sinais precoces de intoxicação 

biomarcadores de estresse oxidativo como antioxidantes enzimáticos (catalase - CAT e superóxido dismutase - 

SOD), peróxidos lipídicos: como o malondialdeído (MDA) medidos em substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) (Dröge 2002), defesas antioxidantes não enzimáticas, como tióis não proteicos (NPSH; 

Reischl et al. 2007) e a proteína carbonil (PC; Dalle-Donne et al. 2003). Estes bimarcadores podem ser obtidos a 

partir de diferentes tecidos, como sangue, fígado e músculo (Custer et al. 2000; Kaminski et al. 2009a, b; de la 

Casa-Resino et al. 2015).    

Neste estudo comparamos a concentração de elementos-traço e o perfil de biomarcadores em aves 

aquáticas que frequentam sistemas de cultivo de arroz irrigado orgânico e não orgânico. Especificamente, 

testamos as seguintes hipóteses: a) que existem diferenças na exposição de aves aquáticas a elementos-traço em 

sistemas de cultivo de arroz orgânico e não orgânico; b) que existem diferenças entre as aves aquáticas que 

frequentam o sistema de cultivo de arroz orgânico e as que frequentam o sistema não orgânico quanto ao perfil 

dos biomarcadores de estresse oxidativo: TBARS, NPSH e PC em fígado e músculo, e na atividade das enzimas 

SOD e CAT em fígado; c) que existe associação entre os biomarcadores de estresse oxidativo a exposição aos 

elementos- traço.       
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Material e Métodos 

 

Área de estudo 

 

A área do estudo compreendeu dois sistemas de lavouras de cultivo de arroz irrigado: um orgânico e um 

não orgânico, respectivamente nos municípios de Sentinela do Sul e Tapes ambos situados no bioma Pampa 

(Fig. 1). A região localiza-se no bioma Pampa (IBGE 2012). A temperatura média da região é de 18,8 ºC e a 

precipitação pluvial anual é de 1213 mm, sendo que o tipo climático é considerado subtropical úmido (Maluf 

2000). 

 

 

Fig. 1 Localização dos municípios Sentinela do Sul (círculo cinza) e Tapes (círculo preto), Rio Grande do Sul, 

Brasil. Fonte: Adaptado de Sacco et al. (2013).  

 

Coleta das aves e preparação do material biológico       

 

Coletamos aves aquáticas por meio de abate com arma de fogo dentro de lavouras de arroz irrigado ou 

no seu entorno em um sistema de lavouras de cultivo de arroz orgânico (outubro de 2013) e um sistema de 

lavouras de cultivo de arroz não orgânico, ou seja, que utiliza insumos químicos industriais (novembro de 2014; 

Autorização para coleta SISBIO 35297-8). Sexamos e medimos a massa corporal e o comprimento de todos os 

espécimes. Os espécimes coletados foram refrigerados e encaminhados ao Museu de História Natural da 

Universidade Católica de Pelotas para a realização da dissecação e separação dos materiais biológicos. 

Coletamos amostras aleatórias de penas de diversas partes do corpo para a análise de contaminação por Cd, Pb, 

Cu e Zn. Secamos e estocamos as amostras à temperatura ambiente para serem analisadas na Universidade 

Federal do Rio Grande. Coletamos amostras em duplicata de fígado e músculo para análises de estresse 

oxidativo, as quais foram mantidas congeladas a -5º C até a realização das análises. Transportamos as amostras 
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em um botijão criogênico de 3,15 L Cryofarm YD53 à temperatura de aproximadamente -196º C para serem 

analisadas no Laboratório de Toxicologia Aquática da Universidade Federal de Santa Maria.  

 

Análise dos elementos-traço nas penas  

 

As amostras de penas foram acondicionadas em tubos do tipo Falcon 50 mL previamente pesados em 

balança de precisão de 0,01. O processo de limpeza das penas consistiu em três lavagens com acetona e um 

enxágue com água Milli-Q para eliminação da contaminação externa. A seguir secamos as amostras à 50º C por 

96 h, pesamos novamente e submetemos à digestão pelo período de sete dias com ácido nítrico (65 % HNO3, 

Suprapur Merck). Para cada grama de tecido seco utilizamos 2 mL de ácido nítrico para a digestão e 3 mL de 

água Milli-Q para a posterior diluição. 

A concentração dos elementos-traço Cd, Pb, Cu e Zn nas penas foi determinada por espectrometria de 

absorção atômica de chama (AAS 932 Plus, GBC, Hampshire, IL, USA. Limite de detecção de Cd = 0,0004 

μg/mL; Pb = 0,01 μg/mL; Cu = 0,001 μg/mL; Zn = 0,0005 μg/mL. Amplitude de Cd de 0 a 1,8 μg/mL; Pb de 0,2 

a 20 μg/mL; Cu de 0 a 5μg/mL; Zn de 0 a 1,5 μg/mL). Expressamos as concentrações em μg/g de peso seco.  

 

Análises bioquímicas 

 

Preparamos as amostras de tecido homogeneizando (1:5, v/v) com tampão TFK (20 mM, pH= 7,5) e a 

seguir centrifugando a 10.000 x g por 10 min. Os níveis de peroxidação lipídica foram medidos pelo método de 

Buege e Aust (1978) e a produção de TBARS realizado por reação de malondialdeído (MDA) com ácido 

tiobarbitúrico (TBA). A determinação da PC foi realizada conforme o método de Yan et al. (1995) e o conteúdo 

de NPSH foi avaliado segundo o método de Ellman (1959). A determinação da atividade de SOD foi baseada na 

inibição da reação do radical superóxido com adrenalina de acordo com Misra e Fridovich (1972) e a atividade 

da CAT foi determinada como reportado por Nelson e Kiesow (1972). O conteúdo da proteína foi medido 

segundo o método de Bradford (1976) usando albumina sérica bovina como padrão. Todas as análises 

bioquímicas foram descritas em detalhes em Leitemperger et al. (2016). 

 

Análise de dados 

 

Exploramos os dados através de Análises de Componentes Principais (PCA) e Análises de 

Correspondência Canônica (CCA) para verificar a existência de padrões gerais de concentração de elementos-

traço e as medidas dos biomarcadores entre os sistemas de cultivo de arroz. Previamente centralizamos e 

padronizamos as concentrações de elementos-traço; padronizamos pelo máximo as medidas dos biomarcadores. 

Realizamos Teste T para verificar se as médias das concentrações de Cd, Pb, Cu e Zn em penas são diferentes 

entre os sistemas de cultivo de arroz. Testamos a hipótese de que existem diferenças de biomarcadores de 

estresse oxidativo entre os sistemas e que estas diferenças têm relação com a exposição aos elementos-traço 

através de modelos mistos lineares generalizados (GLMM; Bolker et al. 2009). O sexo, o sistema de cultivo e as 

concentrações de Cd, Pb, Cu e Zn em penas foram tratados como fatores fixos e as espécies como fatores 

aleatórios. Usamos o pacote base do programa R (R Core Team 2015) para realizar o teste T, o pacote Vegan 
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(Oksanen et al. 2016) para as análises multivariadas e a rotina lmer do pacote lme4 (Bates et al. 2015) para a 

GLMM. Todas as análises estatísticas foram realizadas ao nível de significância em p<0,05.  

 

Resultados 

 

Ao todo foram coletados 49 espécimes adultos de aves aquáticas. No sistema de lavouras orgânico, 

foram coletados 24 espécimes das famílias Anatidae e Threskiornithidae, sendo sete Amazonetta brasiliensis 

(quatro machos e três fêmeas), dez Dendrocygna viduata (cinco machos e cinco fêmeas), um Phimosus 

infuscatus (macho) e seis Plegadis chihi (quatro machos e duas fêmeas). Já no sistema de lavouras não orgânico 

foram coletados mais 25 espécimes da família Anatidae, sendo 23 D. viduata (14 machos e nove fêmeas), uma 

A. brasiliensis (macho) e uma Anas flavirostris (macho).  

Os dois primeiros eixos da ordenação da concentração de elementos-traço em penas explicaram 

cumulativamente 79,3 % das variações conjuntas dos quatro elementos e separaram nitidamente as aves que 

frequentam lavouras orgânicas, com maiores concentrações de Cd e Zn, das que frequentam lavouras não 

orgânicas, com concentrações maiores de Pb e Cu (Fig. 2).  

 

 

 

Fig 2. Diagrama de ordenação (“biplot”) das amostras ao longo do 1º (vertical) e do 2º eixo (horizontal) da 

Análise de Componentes Principais, gerado pela análise de cádmio, chumbo, cobre e zinco em sistemas de 

lavouras de arroz orgânico (círculos pretos) e não orgânico (círculos cinza).  

 

A ordenação do perfil de biomarcadores também separou nitidamente as aves que frequentam os dois 

sistemas de cultivo. Os dois primeiros eixos desta ordenação explicaram cumulativamente 50,7 % das variações 

no perfil dos biomarcadores. Aves que frequentam lavouras orgânicas tem menor atividade da CAT e SOD, 

enquanto que as aves que frequentam lavouras não orgânicas têm menores níveis de NPSH, TBARS e PC (Fig. 

3).  
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Fig 3. Diagrama de ordenação (“biplot”) das amostras ao longo do 1º (vertical) e do 2º eixo (horizontal) da 

Análise de Componentes Principais, gerado pela análise de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), tióis não proteicos (NPSH) e proteína carbonil em fígado (linha preenchida) e músculo (linha 

pontilhada) e na atividade das enzimas superóxido dismutase e catalase em fígado, em sistemas de 

lavouras de arroz orgânico (círculos pretos) e não orgânico (círculos cinza).  

 

As concentrações médias de Cu (t= 4,95, df= 41,862, p= 1.27e-05) e Pb (t= 3,46, df= 32,407, p= 

0,001506) nas penas de aves aquáticas foram mais elevadas nas lavouras não orgânicas, enquanto que as 

concentrações de Cd (t= -8,392, df= 31,365, p= 1.60e-09) e Zn (t=-13,72, df= 39,08, p= 2.2 e-16) foram mais 

elevadas nas lavouras orgânicas (Tabela 1). A ordenação direta (CCA) explicou nos dois primeiros eixos 26,0 % 

das variações de perfil de biomarcadores em função do perfil de concentrações de elementos-traço (Fig. 4), de 

um modo geral sugerindo o mesmo perfil de relações detectado nas ordenações indiretas, supondo um efeito 

pequeno nos níveis de TBARS e NPSH em fígado.  
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Tabela 1. Médias e desvios padrões respectivamente das concentrações de cádmio, chumbo, cobre e zinco 

medidos nas penas e dos biomarcadores de estresse oxidativo medidos no fígado (f) e/ou no músculo (m) das 

aves dos sistemas de lavouras de arroz irrigado orgânico e não orgânico. 

 

Elementos-traço e 

biomarcadores 

medidos  

Unidades  Sistemas de lavouras de arroz irrigado  

Orgânica (N=24) Não orgânica (N=25) 

Cd ug/g  0,383 (±0,125)  0,149 (±0,055)  

Pb ug/g  2,139 (±1,142)  4,199 (±2,733)  

Cu ug/g  5,223 (±1,976) 7,672 (±1,433) 

Zn ug/g  238,353(±33,799) 126,289 (±21,814) 

fTBARS  nmolMDA/mg proteína 1,997(±0,928) 1,791(±0,744) 

mTBARS  nmolMDA/mg proteína 1,480(±2,771)  0.448(±0,331) 

fNPSH  umolSH/g 0,468(±0,179)  0,356(±0,138)  

mNPSH umolSH/g 0,976(±1,173)  0,645(±0,184)  

fPC nmol carbonil/mg de 

proteína 

15,701(±5,648)  4,781(±2,856) 

mPC nmol carbonil/mg de 

proteína 

18,903(±12,894)  3,754(±1,499)  

fSOD  UI SOD/mg proteína 4,970(±0,854)  5,857(±0,879)  

fCAT umol/mg proteína/min 0,627(±0,737)  0,810(±0,381)* 

*24 espécimes 

 

 

 

Fig 4. Diagrama de ordenação (“biplot”) das amostras ao longo do 1º (vertical) e do 2º eixo (horizontal)  

Análise de Correspondência Canônica, gerado pela análise de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), tióis não proteicos (NPSH) e proteína carbonil em fígado (linha preenchida) e músculo (linha 

pontilhada) e na atividade das enzimas superóxido dismutase e catalase em fígado e por cádmio, chumbo, 

cobre e zinco, em sistemas de lavouras de arroz orgânico (círculos pretos) e não orgânico (círculos cinza).  
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As aves aquáticas que frequentam lavouras de arroz orgânico e não orgânico apresentaram diferenças 

significativas no perfil de todos os biomarcadores analisados. Em dois destes casos houve relação entre a 

concentração de Pb nas penas e o perfil dos biomarcadores (TBARS e catalase). 

Em fígado, quando ajustados pelo sexo, diferenças entre sistemas de lavouras de arroz e concentração 

de Cd, o nível de PC foi significativamente maior nas lavouras de arroz orgânico (Tabela 2). Também quando 

ajustados pelos mesmos fatores, a atividade da enzima SOD foi maior nas lavouras de arroz não orgânico 

(Tabela 2). Quando ajustados pelo sexo, diferenças entre sistemas de lavouras de arroz e concentração de Pb o 

nível de NPSH foi significativamente maior nas lavouras orgânicas (Tabela 2), o nível de PC foi 

significativamente maior nas lavouras orgânicas (Tabela 2) e a atividade da CAT foi significativamente maior 

nas não orgânicas (Tabela 2). Quando ajustados pelo sexo, diferenças entre sistemas de lavouras de arroz e 

concentração de Cu, o nível da PC foi significativamente maior nas lavouras orgânicas (Tabela 2). Quando 

ajustados pelo sexo, diferenças entre sistemas de lavouras de arroz e concentração de Zn, o nível de PC foi 

significativamente maior nas lavouras de arroz orgânico (Tabela 2).  
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Tabela 2. Estimativa do efeito (±erro padrão) do sistema de lavoura de arroz irrigado e sexo em biomarcadores de estresse oxidativo medidos em fígado e sua interação com a 

concentração de elementos- traço nas penas de aves aquáticas. 

 

Elementos-traço Efeito TBARS NPSH PC SOD  CAT  

Cd Intercepto 1,20±0,51 0,40±0,10 4,48±2,84 6,20±0,54 0,88±0,39 

 Sexo masculino 0,32±0,25 -0,03±0,50 1,53±1,32 0,03±0,26 -0,03±0,16 

 Orgânico 1,00±0,74 0,10±0,14 9,65±3,94* -1,60±0,78* 0,50±0,48 

 Cd (μg/g) 3,18±3,07 -0,05±0,60 0,88±16,33 -2,48±3,.27 -1,57±1,96 

 Orgânico*Cd -4,21±3,35 0,00±0,66 1,65±17,84 3,40±3,57 -0,13±2,15 

Pb Intercepto 1,61±0,35 0,32±0,07 3,18±2,17 5,74±0,37 0,84±0,28 

 Sexo masculino 0,45±0,25 -0,03±0,05 1,23±1,30 0,11±0,27 -0,23±0,16 

 Orgânico 0,69±0,48 0,20±0,09* 10,67±2,63** -0,48±0,52 -0,77±*0,31 

 Pb (μg/g) -0,02±0,06 0,02±0,01 0,45±0,32 0,01±0,06 -0,02±0,04 

 Orgânico*Pb -0,24±0,17 -0,03±0,03 0,26±0,88 -0,18±0,18 0,34±0,10** 

Cu Intercepto 0,40±0,97 0,29±0,19 2,26 ± 5,10 6,50±1,04 1,49±0,72 

 Sexo masculino 0,34±0,26 -0,03±0,05 2,93± 1,31* 0,12±0,28 -0,02±0,18 

 Orgânico 1,37±1,07 0,15±0,21 5,56 ± 5,40 -2,09±1,14 -1,07±0,76 

 Cu (μg/g) 0,16±0,12 0,01±0,023 0,35 ± 0,59 -0,08±0,12 -0,10±0,08 

 Orgânico*Cu -0,16±0,15 -0,00±0,03 0,95 ± 0,76 0,18±0,16 0,17±0,11 

Zn Intercepto 1,73±0,97 0,38±0,20 5,80±5,44 7,59±1,06 1,26±0,73 

 Sexo masculino 0,29±0,23 -0,04±0,04 1,59±1,25 0,03±0,25 -0,09±0,16 

 Orgânico  -2,88±1,52 0,43±0,31 21,35±8,33* -1,03±1,65 -0,96±1,09 

 Zn (μg/g) -0,00±0,00 0,00±0,00 -0,00±0,04 -0,01±0,00 -0,00±0,00 

 Orgânico*Zn 0,01±0,00 -0,00±0,00 -0,04±0,05 0,00±0,00 0,00±0,00 

* p < 0.05; ** p < 0.01
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Em músculo, quando ajustados pelo sexo, diferenças entre sistemas de cultivo de arroz e concentração 

de Cd, o nível de PC foi significativamente maior no sistema de cultivo de arroz orgânico (Tabela 3).  Quando 

ajustados pelo sexo, diferenças entre sistemas de cultivo de arroz e concentração de Pb, tanto o nível de TBARS, 

quanto de PC foram significativamente maiores no sistema de cultivo orgânico (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Estimativa do efeito (±erro padrão) do sistema de lavoura de arroz irrigado e sexo em biomarcadores 

de estresse oxidativo medidos em músculo e sua interação com a concentração de elementos- traço nas penas de 

aves aquáticas. 

 

Elementos-traço  Efeito TBARS NPSH PC 

Cd Intercepto 0,57±0,34 0,83±0,53 1,52±0,34 

 Sexo masculino 0,02±0,11 0,23±0,25 0,02±0,15 

 Orgânico  0,22±0,34 -0,25±0,74 1,96±0,44** 

 Cd (μg/g) 0,46±1,36 -1,11±3,06 -0,45±1,82 

 Orgânico*Cd 0,10±1,50 1,83±3,34 -1,34±1,99 

Pb Intercepto 0,43±0,31 0,81±0,40 8,24±4,89 

 Sexo masculino 0,02±0,11 0,25±0,25 -0,36±2,63 

 Orgânico  0,56±0,23* 0,08±0,50 12,37±5,40* 

 Pb (μg/g) 0,06±0,03* -0,04±0,06 -0,04±0,64 

 Orgânico*Pb -0,04±0,08 0,02±0,17 -0,66±1,79 

Cu Intercepto 0,29±0,56 0,94±0,92 11,00±10,78 

 Sexo masculino 0,03±0,12 -0,00±0,25 -1,69±2,76 

 Orgânico  0,72±0,50 1,20±1,01 13,74±11,42 

 Cu (μg/g) 0,04±0,05 -0,03±0,11 -0,35±1,26 

 Orgânico*Cu 0,05±0,70 -0,19±0,14 -0,60±1,60 

Zn Intercepto 0,44±0,56 0,74±1,04 1,68±0,67 

 Sexo masculino 0,03±0,11 0,24±0,24 -0,03±0,15 

 Orgânico  0,68±0,74 0,13±1,62 1,05±1,02 

 Zn (μg/g) 0,00±0,00 -0,00±0,00 -0,00±0,00 

 Orgânico*Zn -0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

* p < 0.05; ** p < 0.01 
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Discussão 

 

 Nosso estudo sugere que aves aquáticas que frequentam lavouras de arroz apresentam diferenças quanto 

à exposição a elementos-traço e diferenças no seu perfil de biomarcadores. Entretanto, não verificamos uma 

associação consistente entre a exposição e os efeitos bioquímicos. Isto pode ser explicado, pois biomarcadores de 

estresse oxidativo não são específicos à exposição de metais, tais como ALAD para Pb, metalotioneínas para Cu, 

Zn, Ag, Cd e Hg (Koivula e Eeva 2010; Lucia et al. 2012; Espin et al. 2015) ou ceruloplasmina para Cu 

(Halliwell e Gutteridge 2006). Contudo, eles permitem indicar o contato inicial com elementos-traço e possíveis 

malefícios para a saúde dos animais (van der Oost et al. 2003). 

 As maiores concentrações de Cd e Zn no sistema orgânico e as maiores concentrações de Pb e Cu no 

sistema não-orgânico podem ser explicadas pela possível utilização de fertilizantes inorgânicos fosfatados, os 

quais podem ser à base de Cu ou Zn (dependendo da necessidade do solo para o crescimento e ciclo de vida 

adequado da planta). Além disto, compostos usados para suplementação podem conter elementos-traço, como 

impurezas, tais com Cd e Pb. Estes fertilizantes após cumprirem a sua função, podem se acumular no ambiente e 

assim contaminar as aves (Nicholson et al. 2003; Wuana e Okieimen 2011). Outra hipótese é que esta 

concentração seja aumentada devido ao uso de estrume de animais como fertilizante, o que também pode levar a 

acumulação de elementos-traço, como Cd, Cu, Pb e Zn no ambiente, devido a dieta destes animais (Nicholson et 

al. 2003; Wuana e Okieimen 2011). Além do uso de agrotóxicos (no caso do sistema não-orgânico) que possam 

conter, por exemplo, Cu (Nicholson et al. 2003). Derivados de petróleo (óleos combustíveis e/ou óleos 

lubrificantes), os quais podem estar presentes no efluente de onde é retirada a água de irrigação para as lavouras, 

também podem influenciar na concentração de Pb (Lushchak 2011). 

Fatores não analisados neste estudo podem ter influenciado nossos resultados, por exemplo, a interação 

dos elementos-traço com outros elementos: os macroelementos (Na, K, Ca, Mg e Fe). Para Ciconia ciconia a 

interação dos macro e microelementos Fe-Cd é que mostrou-se diretamente relacionada com a atividade de SOD 

(Kaminski et al. 2009b). Outro exemplo é a interação entre os biomarcadores medidos; para Anas platyrhynchos, 

Aythya ferina, Fulica atra e Gallinula chloropus o processo de defesa contra o estresse oxidativo causado pelos 

elementos-traço iniciou-se com os biomarcadores antioxidantes enzimáticos, tais como SOD e CAT (Martinez-

Haro et al. 2011), o que pode ter levado a uma detecção mais baixa de NPSH e PC no nosso estudo. Ou então a 

interação dos biomarcadores com outros biomarcadores antioxidantes não enzimáticos (Vitamina E), os quais 

podem ter atuado prevenindo a formação de, por exemplo, TBARS (Mateo et al. 2003; Martinez-Haro et al. 

2011). Ou até mesmo devido à interação com metalotioneínas que atuam no processo de detoxificação de aves 

com altas concentrações de elementos-traço e também previnem a formação de TBARS (Lucia et al. 2012b).  

Outros fatores não controlados em nosso estudo podem ter influenciado os resultados encontrados, tais 

como o ritmo circadiano, a temperatura ambiental e a presença de infecções parasitárias (Dawson e Bortolotii 

1997a, b; Kaminski et al. 2013). Fatores como dieta e estado nutricional também podem influenciar os 

resultados. O estado nutricional e o acesso a uma dieta que permita fornecer antioxidantes para a população de 

aves indica que certos habitats possuem condições pobres de nutrição. Isto aumenta o estresse oxidativo e estas 

aves requerem mais mecanismos de defesa para combatê-lo (Koivula e Eeva 2010).  

Não foi possível analisar aves abatidas num mesmo ano em sistemas de lavouras de arroz orgânico e 

não orgânico, entretanto, entre os anos estudados, não houve diferença no modo de cultivo em cada sistema de 
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lavouras. Também não houve diferença climática que pudesse justificar os padrões consistentes de variação no 

perfil de exposição a elementos-traço e de perfil de biomarcadores. Neste estudo, comparamos apenas um 

sistema de lavouras para cada modo de cultivo. Ainda assim, consideramos que as lavouras estudadas são 

representativas de cada modo de cultivo. Além disso, os solos, as águas e o embasamento geológico das regiões 

de produção de arroz irrigado no sul do Brasil não apresentam naturalmente concentrações significativas ou 

variações importantes nas concentrações dos elementos-traço (Província geomorfológica/geológica denominada 

de Sedimentos inconsolidados da Planície Costeira: Cd= 0,36 mg/kg, Pb= 27 mg/Kg, Cu= 37 mg/Kg e Zn= 33 

mg/kg (Althaus et al. 2013; FEPAM 2014).  

Pesticidas também podem induzir estresse oxidativo por diversas vias: a) entrando no ciclo de reações 

de redução-oxidação; b) pelo metabolismo celular; c) inativando enzimas antioxidantes; d) modificando 

processos vitais de transcrição e tradução, o que pode aumentar indiretamente as reações de redução-oxidação 

(Lushchak 2011).  

As concentrações de elementos-traço que encontramos nas penas das aves estudadas variaram entorno 

dos limiares conhecidos para provocar efeitos bioquímicos em aves. Em Calidris canutus foram registradas 

médias de 0,03 ug/g de Cd, 0,77 ug/g de Pb, 19,3 ug/g de Cu e 174 ug/g de Zn (Lucia et al. 2012a); Limosa 

limosa foram observadas médias de 0,02 ug/g de Cd, 1,13 ug/g de Pb, 19 ug/g de Cu e 160 ug/g de Zn (Lucia et 

al. 2012b); Fulica atra foram registradas médias de 0,69 ug/g de Cd, 1,95 ug/g de Pb, 7,57 ug/g de Cu e 25,76 

ug/g de Zn; Anas platyrhynchos foram observadas médias de 0,71 ug/g de Cd, 1,45 ug/g de Pb, 6,28 ug/g de Cu 

e 24,77 ug/g de Zn (Mansouri e Majnoni 2014); Bubulcus ibis foram verificadas médias de 41 ug/g de Cd, 297 

ug/g de Pb, 62,7 ug/g de Cu e de 529 ug/g de Zn (Abdullah et al. 2015). Suspeitamos que a exposição crônica 

evidenciada nas penas possa ser insuficiente, no caso estudado, para provocar situações agudas de níveis críticos 

capazes de alterar de forma importante o perfil dos biomarcadores. 

Os sistemas de produção agrícola de arroz irrigado podem exercer diferentes efeitos sobre as 

comunidades de aves aquáticas, incluindo diferenças na estrutura da paisagem, disponibilidade de recursos 

alimentares, refúgio e exposição a contaminantes (King et al. 2010; Stafford et al. 2010; Elphick 2010). Insumos 

químicos podem ser fontes de exposição das aves aquáticas a elementos-traço. Nosso estudo demonstra que 

existem diferenças de exposição a elementos-traço e de perfil de biomarcadores, mesmo que não estejam 

claramente associados, o que justifica a relevância de se observar melhores práticas de produção agrícola não 

somente de arroz, mas também de outros grãos. Consideramos que nossos resultados ilustram um caso 

representativo da situação encontrada nos cultivos de arroz no sul do Brasil até que estudos de maior duração 

estejam disponíveis. 

 

Conclusão 

 

As aves aquáticas que utilizam lavouras de arroz demonstram diferenças quanto à exposição a 

elementos-traço e diferenças no seu perfil de biomarcadores, mesmo que ainda não estejam claramente 

associados. Desta forma, consideramos que nossos resultados sejam representativos da situação encontrada nos 

cultivos de arroz no sul do Brasil até que estudos de maior duração estejam disponíveis. E com isto, nossos 

resultados justificam a importância de se observar melhores práticas de produção agrícola.  
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4 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo demostramos que a contaminação por Pb pode estar associada 

significativamente com alterações bioquímicas em aves aquáticas. As aves aquáticas expostas 

às áreas contaminadas por Pb quando comparadas com aves não expostas, tendem a 

apresentar uma maior atividade de CAT uma menor atividade de ALAD, CP e GR; um maior 

nível de PROTO e de Pb na corrente sanguiínea; um menor nível de HEMAT e de HEMO. 

Além disto, o nível de Pb nos rins de aves aquáticas aumenta gradualmente conforme o 

aumento da concentração de Pb no ambiente.  

 De acordo com nosso estudo fica evidente que aves aquáticas de vida livre expostas à 

contaminação por Pb em ambientes aquáticos apresentam diversas alterações bioquímicas 

quando comparadas com as expostas às áreas de referência, ou seja, não contaminadas por Pb. 

O tamanho do efeito, por outro lado, não pode ser inferido somente à contaminação de Pb no 

ambiente devido a existência de outros fatores confundidores que não foram analisados.   

 Diante destes resultados, recomendamos o desenvolvimento de um protocolo padrão 

para a quantificação das alterações bioquímicas causandas pela contaminação por Pb em aves 

aquáticas de vida livre, o qual sirva para avaliar situações tanto de contaminação crônica 

quanto aguda. Deve ser incluído no protocolo os procedimentos adequados de campo e de 

laboratório, o conjuto de biomarcadores a serem analisados, a estatística a ser testada e a 

identificação de fatores confundidores.  

 Até então, aconselhamos quantificar diversos biomarcadores em vez de somente um 

para inferir que certa concetração de Pb em ambientes aquáticos é responsável por provocar 

alterações bioquímicas em aves aquáticas. Além disto, incluir no estudo diferentes espécies, 

estratificar e resumir os dados para entender a influência de fatores confundidores.  

Também demonstramos neste estudo que as aves aquáticas que frequentam diferentes 

sistemas de lavouras de arroz apresentam diferenças quanto à exposição aos elementos-traço e 

quanto ao seu perfil de biomarcadores. A concentração de Cd e Zn foi maior nas penas das 

aves do sistema de lavouras orgânicas enquanto que a concentração de Pb e Cu foi maior nas 

penas das aves do sistema não-orgânico. Já as medidas de TBARS, NPSH e PC foram 

maiores no sistema de lavouras orgânicas e as medidas de SOD e CAT foram maiores no 

sistema não-orgânico. Entretanto, não verificamos uma associação consistente entre a 

exposição e os efeitos bioquímicos. 

Os sistemas de produção agrícola de arroz irrigado podem exercer diferentes efeitos 

sobre as comunidades de aves aquáticas, incluindo diferenças na estrutura da paisagem, 
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disponibilidade de recursos alimentares, refúgio e exposição a contaminantes (ELPHICK, 

2010; KING et al., 2010; STAFFORD et al., 2010). Diversas são as fontes que podem dar 

origem aos elementos-traço em um sistema de lavouras (NICHOLSON et al., 2003; WUANA 

e OKIEIMEN, 2011). Nosso estudo demonstra que existem diferenças de exposição aos 

elementos-traço e ao perfil de biomarcadores, mesmo que não estejam claramente associados, 

o que justifica a relevância de se observar melhores práticas de produção agrícola não 

somente de arroz, mas também de outros grãos.  

Desta forma, consideramos que nossos resultados ilustram um caso representativo da 

situação encontrada nos cultivos de arroz no sul do Brasil até que estudos de maior duração 

estejam disponíveis. 
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5  CONCLUSÃO 

 

 Existem alterações bioquímicas em decorrência da exposição das aves às áreas 

contaminadas, porém os biomarcadores são influenciados por diversos fatores ainda 

não bem estudados; 

 Sugerimos a proposição de um protocolo de medição de alterações bioquímicas para 

estudos de campo; 

 Aconselhamos a utilização de vários biomarcadores e não somente um para a detecção 

da exposição das aves à contaminação por Pb, por exemplo: ALAD, hemoglobina, 

hematócitos e protoporfirinas. 

 As aves aquáticas que utilizam lavouras de arroz demonstram diferenças quanto à 

exposição a elementos-traço e diferenças no seu perfil de biomarcadores, mesmo que 

esta relação não esteja claramente associada;  

 Consideramos importante observar melhores práticas de produção agrícola.  
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