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A poluição ambiental antropogênica pode ter origem por “numerosas fontes de produção, 

aplicação e resíduos, envolvendo uma multiplicidade de produtos químicos que afetam a 

biosfera”. Por isso a preocupação com os problemas ambientais tem sido lugar comum em vários 

setores da sociedade mundial. Dentre os setores afetados pela poluição, talvez o que gere maior 

preocupação é o ambiente aquático, pois o aumento desordenado dos processos de urbanização, 

industrialização e expansão agrícola acarretou em um crescimento exagerado das demandas 

localizadas e na degradação da qualidade das águas (RAIMUNDO, 2007).  

A contaminação e poluição da água podem ocorrer através de fontes pontuais ou difusas, 

sendo que as primeiras são mais encontradas próximas a centros urbanos e constituem-se 

principalmente do despejo de esgoto doméstico e industrial não tratado, além de serem 

identificadas no meio rural pelo descarte de dejetos de animais, especialmente em áreas com 

confinamento (BERWANGER, 2006). Como fonte difusa cita-se basicamente a agricultura, que 

contribui com nutrientes e agrotóxicos e é responsável por grande parte do impacto ambiental 

incutido sobre a água. 

Nos últimos anos, com o aprimoramento de técnicas analíticas que permitiram a detecção 

e a quantificação de substâncias em nível traço, mais substâncias passaram a ser detectadas nos 

ambientes aquáticos, bem como foram descobertos diversos micropoluentes nesses ambientes, os 

chamados contaminantes emergentes (GAMA, 2010). Esses contaminantes, aportados aos 

compartimentos aquáticos, geralmente são oriundos de processos industriais, agricultura e 

decorrentes do crescimento populacional (BLASTO, 2009).  

Mesmo estando presentes em pequenas concentrações, os contaminantes podem 

desencadear diversos efeitos sobre os sistemas em que são introduzidos. Dentro deste grupo de 

compostos, os interferentes endócrinos têm sido considerados de grande importância (REIS 

FILHO et al., 2006).  

Dentre os interferentes endócrinos que mais vêm recebendo atenção estão os hormônios 

sexuais femininos (HSFs), devido à maior demanda de anticoncepcionais. No Brasil este aumento 

está relacionado com o crescimento no poder aquisitivo, com a maior participação da mulher no 

mercado de trabalho e o controle da fertilidade (PERSHE, 2000).  

Contaminantes emergentes referem-se a compostos químicos ou microrganismos, 

encontrados em matrizes ambientais e biológicas, que não são normalmente monitorados ou que 

ainda não possuem legislação regulatória correspondente, mas que podem apresentar risco à 

mailto:indianara.barcaroli@udesc.br


                                   
          

Página 2 de 2 

 

saúde humana e ao meio ambiente (SILVA; COLLINS, 2011). Alguns contaminantes 

emergentes, mesmo em baixas concentrações, podem interferir no sistema endócrino de humanos 

e animais (FERNANDES et al., 2011).  

Ao contrário dos poluentes orgânicos persistentes, os poluentes emergentes podem ter 

potencial para causar efeitos negativos, sem ser persistentes, devido à entrada contínua desses 

compostos no meio ambiente, seja por processos industriais, descarte de produtos comerciais ou 

ainda por sua excreção, sendo lançados diretamente nos corpos hídricos, redes de esgoto, solos ou 

sedimentos (SILVA; COLLINS, 2011).  

Diante do exposto acima o objetivo principal deste trabalho é de determinar possíveis 

alterações nos biomarcadores: catalase, glutationa-S-transferase, acetilcolinesterase e 

vitelogenina de peixes da espécie Geophagus brasiliensis expostos a hormônios. 

Para determinar possíveis alterações dos efeitos dos hormônios nos peixes conhecidos 

popularmente como acará, os mesmos serão coletados e levados para o laboratório de 

Toxicologia do CAV. Após um período de aclimatação os organismos serão expostos a águas 

contaminadas com hormônios. A água será coletada em diferentes pontos ao longo do rio 

Caveiras, localizado no município de Lages-SC. Após a exposição serão analisados os 

biomarcadores, catalase, glutationa-s-transferase e vitelogenina, em amostras de fígado coletados 

dos organismos. Esses biomarcadores respondem à presença do hormônio no meio aquático. 

Após as análises será determinado qual biomarcador responde melhor aos efeitos dos hormônios 

presentes na água. 

Cabe ressaltar que as coletas ainda não foram realizadas, portanto ainda não temos 

resultados das análises dos biomarcadores.  


