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Introdução 

A contaminação dos ambientes aquáticos por metais 
pode ser oriunda de processos naturais como o 
intemperismo de rochas e solos, ou ainda decorrentes 
das atividades antrópicas, afetando diretamente a biota 
presente. Alguns autores têm demonstrado que as 
Tilápias (Oreochromis niloticus) induzem metalotioneínas 
(MT) em seus tecidos como brânquia e fígado quando 
expostas a metais1. Metalotioneínas são proteínas que 
apresentam em sua estrutura resíduos de cisteínas, as 
quais são ricas em grupos tióis que conferem à mesma a 
capacidade de complexar metais2. Vale destacar que a 
toxicidade do metal no ambiente aquático está 
relacionada a disponibilidade do mesmo para interagir 
com a biota, o qual é regulado pela matéria orgânica 
onde as substâncias húmicas aquáticas (SHA), exercem 
um papel primordial3-4. Assim, este trabalho teve como 
objetivo principal avaliar o efeito da matéria orgânica na 
indução de metalotioneínas em brânquias de peixes 
expostos a metais. Para isto, Tilápias foram expostas a 
Ferro, Chumbo e Cobre, isoladamente, durante 7 dias. 
Dois bioensaios foram realizados, sendo um na ausência 
de SHA e o outro com adição de 0,5 mg.L-1 de SHA por 
grupo. Durante os experimentos, cinco animais foram 
mantidos em aquários sem adição de contaminantes e 
outros cinco animais em aquários com adição de SHA 
sem metais, como grupos Controles. As concentrações 
empregadas de Ferro, Chumbo e Cobre foram aquelas 
estipuladas pela Resolução Conama 357/2005 para rios 
classe 3. Após o tempo de exposição as brânquias foram 
retiradas e estocadas a -80ºC. A determinação das MT 
seguiu o método proposto por Alhama5, no qual 
derivatizou-se as amostras utilizando o reagente 
Monobromobimano, o qual confere à proteína a 
propriedade de fluorescência, permitindo assim sua 
quantificação pela técnica de Cromatografia Líquida de 
Alta Eficiência, utilizando um HPLC-FD Prominence, 
Shimadzu. 

Resultados e Discussão 

Na Figura 1 está ilustrado o cromatograma típico da MT 
branquial obtido empregando HPLC-FD, onde observa-
se o tempo de retenção de aproximadamente 15 
minutos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Em todos os experimentos de exposição a Ferro, 

Chumbo e Cobre foram observadas a indução de 
metalotioneínas branquial. Em geral, a indução de 
metalotioneínas para os experimentos sem adição de 
substâncias húmicas aquáticas foram 14, 20 e 13 vezes 
maior para Fe, Pb e Cu, respectivamente, quando 
comparado ao valor obtido para o grupo Controle. 
Destaca-se que para os experimentos com a adição de 
0,5 mg/L de substâncias húmicas aquáticas, a indução 
de metalotioneínas nas brânquias das tilápias expostas a 
Ferro (68 µg MT/g brânquia), Chumbo (92 µg MT/g 
brânquia) e Cobre (45 µg MT/g brânquia) foi inferior ao 
valor obtido para o grupo Controle (160 µg MT/g 
brânquia). Este resultado permite inferir que as SHA 
reduzem a disponibilidade de metais para os organismos 
aquáticos.  

Conclusão 

Os resultados obtidos permitem concluir que na 
presença de Fe, Pb e Cu a indução de MT é aumentada 
de 14, 20 e 13 vezes, respectivamente. Na presença de 
substâncias húmicas aquáticas a indução é reduzida em 
até 3,5 vezes, consequentemente, as SHA 
desempenham um papel primordial complexando o metal 
e, tornando-o menos disponível para interagir com a 
biota. 
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Figura 1. Cromatograma da MT branquial de Tilápia 
obtido por HPCL-FD. 


