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Introdução 

Metalotioneínas (MT) são proteínas reguladoras de 
metais nos organismos, pois contêm grupos tióis 
que conferem a propriedade de complexá-los1,2. A 
indução de MT após exposição de peixes a metais 
tóxicos foi estudada no tocante a sua utilização 
como biomarcador de contaminação ambiental. 
Neste trabalho foi avaliada a indução de 
metalotioneínas em fígado de peixes expostos a 
metais de interesse ambiental na presença e 
ausência de Substâncias Húmicas Aquáticas (SHA), 
uma vez que estas desempenham um papel 
importante na complexação de metais, diminuindo a 
sua disponibilidade para a biota aquática3,4. Tilápias 
do Nilo (Oreochromis niloticus) de tamanhos 
semelhantes foram alocadas em aquários 
individuais com 0,0 e 0,5 mg L-1 de SHA e 
submetidas à exposição a concentrações 
regulamentadas pela resolução Conama 357/2005 
para rios classe 3, de metais isolados (Cádmio, 
Cobre, Chumbo e Ferro) bem como a mistura 
desses contaminantes durante 7 dias. Ao término 
dos experimentos, os peixes foram anestesiados e 
seus fígados retirados e estocados a – 80 °C até 
análise. A determinação das MT foi baseada no 
método, o qual consiste na derivatização das 
proteínas utilizando o reagente Monobromobimano, 
que se liga aos grupos tióis presentes, conferindo a 
propriedade de fluorescência6. A quantificação foi 
efetuada com o auxílio de um HPLC com detector 
de fluorescência da Shimadzu empregando padrões 
autênticos de metalotioneína tipo I de coelho. 

Resultados e Discussão 
A Figura 1 ilustra a curva analítica obtida para a área 
dos picos obtidos por HPLC-FD vs concentração de 
padrões de metalotioneína de coelho Tipo I. Em 
relação à influência das substâncias húmicas na 
resposta, observou-se que para peixes expostos aos 
metais na ausência da matéria orgânica a indução 
das proteínas foi maior quando comparada com o 
grupo Controle (4,71; 2,05; 4,44; 3,77 e 7,25 vezes 
maior que o Controle para Fe, Cd, Pb, Cu e M, 
respectivamente). De maneira geral, o experimento 
realizado na presença de SHA apresentou valores 
de indução de MT menores que o grupo Controle 

mantido simultaneamente ao experimento, para a 
maioria dos metais. Os níveis de MT hepática dos 
peixes expostos a Cu, Pb, Cd e Mistura desses 
metais na presença de SHA foram 1,03; 1,22; 6,99 e 
6,59 vezes menor que o Controle, respectivamente, 
evidenciando o papel importante das SHA na 
complexação de metais, tornando-os menos 
biodisponíveis. 

Figura 1: Curva analítica utilizada na quantificação 
de metalotioneínas. No detalhe, cromatogramas 
gerados a partir das injeções de concentrações 
crescentes de metalotioneína tipo I de coelho. 

Conclusões 
A quantificação de metalotioneínas em fígado de 
peixes pode ser utilizada como ferramenta de 
investigação de poluição aquática por metais, e a 
presença de SHA parece ser benéfica no que se 
refere à biodisponibilidade de metais. 
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