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RESUMO 

Devido a sua grande concentração de nutrientes, tais como proteínas, vitaminas e 

minerais, o peixe é considerado um dos alimentos mais saudáveis que se pode encontrar 

na natureza. No entanto, a ingestão de peixes é considerada a forma predominante de via 

de exposição do ser humano ao mercúrio (Hg), principalmente para as populações que 

vivem às margens dos rios, onde o peixe constitui a principal fonte de proteína. Na 

tentativa de elucidar os mecanismos de toxicidade das espécies mercuriais, o teor desse 

metal tem sido estudado intensamente pela comunidade científica nas últimas décadas em 

amostras de solo, sedimentos, humanos e peixes na Amazônia brasileira. Sabe-se que as 

espécies mercuriais bioacumuladas nos tecidos dos seres vivos ligam-se a 

metaloproteínas, e quando há uma concentração alta de metal tóxico nos organismos, 

esses passam a expressar proteínas de defesa, denominadas metalotioneínas (MTs) 

responsáveis pelo transporte e eliminação de metais tóxicos. Apesar de estudos 

mostrarem o aumento das metalotioneínas em animais expostos a metais potencialmente 

tóxicos, essas proteínas não foram caracterizadas para confirmação de sua veridicidade, 

são analisadas por métodos indiretos, esse fato leva a necessidade de técnicas mais 

precisas na identificação de metalotioneínas. Levando em consideração o exposto esse 

estudo teve como objetivo otimizar métodos de quantificação de mercúrio e técnica de 

eletroforese para identificação de possíveis metalotioneínas biomarcadoras de mercúrio 

em tecido muscular e hepático de peixes de interesse econômico, Tucunaré (Cichla spp.), 

Filhote (Brachyplatystoma filamentosum), Jaraqui (Semaprochilodus sp.) e Barba chata 

(Pinirampus pirinampu). Através da Espectrometria de Absorção Atômica em Forno de 

Grafite (GFAAS) foi demonstrado que as quantificações dos níveis de mercúrio foram 

eficientes, mostrando boa recuperação do metal nos pools de tecidos, pellets e spots 

proteicos do músculo e fígado das espécies coletadas no reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Jirau (UHE Jirau) - Bacia do rio Madeira. A separação das proteínas por 

eletroforese bidimensional (2D-PAGE) mostrou grande eficiência, com spots proteicos 

bem definidos, boa repetibilidade e reprodutibilidade nas corridas. Posteriormente a 

técnica de espectrometria de massas com ionização por eletrospray (ESI MS/MS) foi 

utilizada para identificação das proteínas obtidas por 2D-PAGE. Foi encontrado mercúrio 

em 27 spots proteicos e destes caracterizadas 23 proteínas ligadas ao mercúrio. No 

entanto, não foi identificada presença de metalotioneínas nas espécies estudadas, 

sugerindo que as concentrações de mercúrio não foram suficientes para provocar a 

produção destas proteínas de defesa contra intoxicação do organismo por este metal. Já 

nas análises comparando a atividade de indicadoras de estresse oxidativo glutationa 

peroxidase (GSH-Px), catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD) e hidroperóxido de 

lipídios (HP) com a concentração de mercúrio encontrada em cada espécie de peixes, foi 

verificado aumento do estresse oxidativo em relação ao aumento da concentração de 

mercúrio nos tecidos. 

 

 

Palavras chave: metaloproteômica; Metalotioneína; 2D-PAGE; GFAAS; ESI MS/MS. 
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ABSTRACT 

Due to its high concentration of nutrients, such as proteins, vitamins and minerals, fish is 

considered one of the healthiest foods that one can find in nature. However, fish intake is 

considered to be the predominant human exposure pathway to mercury (Hg), especially 

for populations living along riverbanks where fish are the main source of protein. In the 

attempt to elucidate the toxicity mechanisms of mercurial species, the content of this 

metal has been intensively studied by the scientific community in recent decades in soil, 

sediment, human and fish samples in the Brazilian Amazon. It is known that mercurial 

species bioaccumulated in the tissues of living beings bind to metalloproteins, and when 

there is a high concentration of toxic metal in organisms, they begin to express defense 

proteins, called metallothioneins (MTs) responsible for the transport and elimination of 

Toxic metals. Although studies have shown the increase of metallothioneins in animals 

exposed to potentially toxic metals, these proteins have not been characterized to confirm 

their veridicity, are analyzed by indirect methods, this fact leads to the need for more 

precise techniques in the identification of metallothioneins. Taking into account the 

above, this study aimed to optimize mercury quantification methods and electrophoresis 

technique for identification of possible mercury biomarkers metallothionein in muscular 

and hepatic tissue of fish of economic interest, Tucunaré (Cichla spp.), Filhote 

(Brachyplatystoma filamentosum), Jaraqui (Semaprochilodus sp.) and Barba-chata 

(Pinirampus pirinampu). Through Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry 

(GFAAS) it was demonstrated that the quantification of mercury levels were efficient, 

showing good recovery of the metal in the pools of tissue, pellets and protein spots of the 

muscle and liver of the species collected in the Plant's reservoir Jirau Hydroelectric Plant 

(UHE Jirau) - Madeira River Basin. Separation of proteins by two-dimensional 

electrophoresis (2D-PAGE) showed high efficiency, with well-defined protein spots, 

good repeatability and reproducibility in the runs. Subsequently the mass spectroscopy 

technique with electrospray ionization (ESI MS/MS) was used to identify the proteins 

obtained by 2D-PAGE. Mercury was found in 27 protein spots and of these 23 mercury - 

bound proteins were characterized. However, the presence of metallothioneins in the 

species studied was not identified, suggesting that the concentrations of mercury were not 

enough to provoke the production of these defense proteins against intoxication of the 

organism by this metal. In the analyzes comparing the activity of oxidative stress 

indicators glutathione peroxidase (GSH-Px), catalase (CAT), superoxide dismutase 

(SOD) and lipid hydroperoxide (HP) with the concentration of mercury found in each 

species of fish, Increased oxidative stress in relation to the increase in the concentration 

of mercury in the tissues. 

 

Keywords: Metalloprotein; Metallothionein; 2D-PAGE; GFAAS; ESI MS/MS. 
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1 INTRODUÇÃO 

O rio Madeira, recebe esse nome devido à grande quantidade de troncos de árvores 

que suas águas transportam durante o período de cheias, sendo o principal afluente do Rio 

Amazonas e banha os estados de Rondônia e do Amazonas. Considerado o 17° maior rio 

do mundo, com 3315 km de extensão, sua nascente encontra-se na Cordilheira dos Andes 

na Bolívia, onde é denominado Rio Beni que ao norte recebe como afluente o rio 

Mamoré-Guaporé formando o Rio Madeira, que divide Brasil e Bolívia. A bacia do Rio 

Madeira ocupa uma área de 1.380.000 km2 distribuída entre os territórios do Brasil, 

Bolívia e Peru, possui ictiofauna exuberante e atividade pesqueira ativa [1–4]. 

Os peixes fazem uma verdadeira viagem ao longo da bacia na época de piracema 

enfrentando grandes correntezas para a desova. Ovos e larvas flutuam na superfície a 

partir do ponto de desova, geralmente nos Andes, por centenas de quilômetros até sua 

eclosão. Os cardumes que se formam migram rio a cima novamente para cumprir o ciclo 

reprodutivo desovando nas cabeceiras dos afluentes do Madeira, no Brasil, Bolívia e Peru. 

O rio Madeira abriga mais de 1 mil das 3 mil espécies de peixes conhecidas dos rios 

amazônicos, tamanha riqueza faz desse rio, entre os já estudados, com a maior 

biodiversidade de peixes do planeta. Com tanta riqueza e abundância muitas espécies de 

peixes são capturadas para consumo da população regional e para o mercado externo nos 

grandes centros comerciais. [5].  

Em meados das décadas de 1970 e 1980 o governo militar incentivou um dos maiores 

fluxos migratórios vividos por Rondônia, a população, que na década de 1950 contava 

com cerca de 70 mil habitantes, passou a ter aproximadamente 490 mil no final de 1980. 

Foi nesse período que ocorreu a corrida do ouro e os grandes garimpos exploradores se 

instalaram nos leitos dos rios e lagos da região derramando mercúrio desordenadamente 

para separar o metal precioso do cascalho [5]. Como a região já conta com mercúrio 

natural oriundo do desgaste das rochas andinas, a concentração desse metal tóxico nas 

águas e biota aquática do Rio Madeira aumentou, motivo da preocupação pelos órgãos de 

pesquisa [6]. 

O mercúrio, além da deposição no meio ambiente pela atividade antropogênica é um 

metal naturalmente encontrado na crosta terrestre e em pequenas quantidades ocorre no 

ar, no solo e na água, onde assume diversas formas químicas como o mercúrio metálico 

ou elementar (Hgº), mercúrio inorgânico, principalmente na forma de sais mercúricos 
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(HgCl2, HgS) e mercurosos (Hg2Cl2) e mercúrio orgânico ligado a radicais de carbono, 

por exemplo, metilmercúrio (MeHg) e etilmercúrio. Devido aos efeitos tóxicos ao meio 

ambiente e à saúde, países do mundo inteiro vem desenvolvendo ações a fim de minimizar 

os riscos oriundos da utilização de mercúrio, o que culminou na assinatura da Convenção 

de Minamata sobre mercúrio em 2013 [7]. Com extração e purificação simples, mas muito 

raro na natureza, o mercúrio ocorre na forma mineral, sendo o cinábrio o mineral mais 

abundante em mercúrio encontrado principalmente no leste europeu, na Espanha, Argélia 

e México. A figura 1 apresenta a localização das principais minas de cinábrio no mundo. 

O mercúrio não é extraído no Brasil, sendo desconhecida a existência de depósitos 

economicamente viáveis para a mineração [8], mas foi muito usado nos garimpos de ouro 

e na indústria. Hoje em dia, o uso desse metal nas atividades humanas foi minimizado, 

mas não extinto.   

 

Figura 1. Principais minas produtoras de mercúrio no mundo. No canto inferior esquerdo 

um exemplo do mineral cinábrio. Imagem adaptada de Mailman et al, 2006 [8]. 

 Os reservatórios hidrelétricos  

O grande aumento da população humana e consequentemente maior demanda por 

energia elétrica está levando à criação de novos reservatórios hidrelétricos por toda parte 

do mundo, alagando grandes áreas e disponibilizando mercúrio antes indisponível para o 

meio aquático. Para minimizar os impactos dos grandes reservatórios hidrelétricos, as 

construtoras e agências governamentais de alguns países estão investindo em estratégias 

para reduzir a contaminação por mercúrio biodisponíveis. As possíveis estratégias 
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incluem a escolha do local para minimizar os impactos, acréscimo de selênio, adição de 

cal para sistemas ácidos, queima da vegetação morta antes da inundação, remoção da 

vegetação, acréscimo de fósforo, desmetilação do MeHg usando luz ultravioleta, 

gaseificação de sedimento anóxico do fundo das águas e gerenciamento de nível de água 

[9–12]. Essas tentativas estão sendo usadas por países desenvolvidos como Canada, Japão 

e Espanha.   

No meio aquático o mercúrio inorgânico, relativamente estável, pode estar 

naturalmente presente no substrato em pequenas quantidades, no entanto, esse mercúrio 

pode se transformar em metilmercúrio (MeHg) por ação de bactérias redutoras de ferro, 

ação da luz solar e entre outras, se tornando muito mais agressivo aos seres vivos. 

Quando ocorre inundação nas florestas, causadas pelos grandes reservatórios 

hidrelétricos por exemplo, quantidades significativas de mercúrio podem ser 

introduzidas nas cadeias alimentares aquáticas, sendo repassada a cadeia terrestre 

através dos predadores [13]. Quando um reservatório é criado, a vegetação inundada e 

o material orgânico já em processo de decomposição, decompõe lentamente provocando

aumento na taxa de dissolução de carbono orgânico na água, aumento da liberação de 

mercúrio ligado a material orgânico e consequentemente, aumento das taxas de 

metilação do mercúrio no meio aquático. Nas águas mais profundas, com o aumento da 

decomposição cria-se condições anóxicas que são ideais para o aumento dos processos 

de metilação de mercúrio [13]. O estudo realizado por Hylander et al. (2006), sugeriu 

que pode levar de 20 a 30 anos para as concentrações de mercúrio nos reservatórios 

hidrelétricos voltarem as ser como antes de sua construção [14]. Por esses e outros 

motivos, toda estratégia que visa a neutralização dos efeitos nocivos do mercúrio na 

natureza e o aumento da sua disponibilidade durante a construção dos reservatórios são 

válidas, mesmo porque seu ciclo ainda causa controvérsias no mundo científico e lacunas 

de informações permanecem sebre seu comportamento em sistemas aquáticos e em seres 

vivos [12, 15, 16].  

Toxicidade do mercúrio 

As vias de toxicidade do mercúrio ainda seguem obscuras. Sabe se que esse metal 

causa graves danos à saúde, mal formação fetal, danos a reprodução de pescados, se liga 

a várias proteínas de peixes e humanos, mas como isso tudo acontece exatamente, ainda 

deverá ser descoberto [17].   
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As concentrações de mercúrio em peixes de lagos e rios são elevadas devido ao 

aumento da ciclagem global do mercúrio (Figura 2). O aumento da taxa de conversão do 

mercúrio em metilmercúrio em novos reservatórios hidrelétricos faz aumentar ainda mais 

sua concentração na biota aquática, consequentemente pessoas e animais que se 

alimentam de peixes contaminados podem bioacumular maior quantidade de MeHg no 

organismo [9]. Os efeitos colaterais dessa intoxicação resultou na redução da reprodução 

de peixes e os principais efeitos observados em humano contaminados foram: perda da 

sensibilidade da pele, perda da coordenação dos músculos, distúrbios nas articulações, 

surdez, danos ao sistema nervoso central, visão de túnel, mal formação fetal, decréscimo 

dos níveis de células de defesa do organismo e até mesmo a morte em casos mais graves 

[9, 18]. Mesmo as exposições a curto prazo às formas metiladas do mercúrio podem 

causar graves danos à saúde [19].  

Pessoas com dieta a base de proteínas de peixes como é o caso dos ribeirinhos de 

Porto Velho, têm uma grande exposição ao mercúrio, mesmo que suas concentrações no 

pescado estejam dentro dos níveis toleráveis estabelecidos pelas organizações de saúde 

para alimentos, Agência Nacional de Vigilância Sanitaria (ANVISA) e Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (0.5 mg kg-1 até 1.0 mg kg-1) [20].  

Figura 2. Ciclo biogeoquímico do mercúrio. Figura adaptada de Molina et al, 2010 [21]. 
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 Afinidade de metais por proteínas 

Íons metálicos desempenham um papel funcional em numerosos processos 

bioquímicos e celulares. Aproximadamente, 41% de todas as proteínas/enzimas requerem 

um íon metálico para serem capazes de realizarem suas funções. A interação 

metal/proteína determina suas propriedades químicas e atividades biológicas. As 

interações relevantes envolvem tanto a esfera de coordenação do íon metálico quanto 

interações mais distantes, ou seja, interações entre a macromolécula e os resíduos de 

coordenação do metal (proteína metal-binding) [22]. As proteínas que requerem íons 

metálicos para desempenhar suas funções biológicas são chamados de metaloproteínas 

ou proteínas de ligação a metais (metal-binding) [22]. Muitos metais têm funções 

essenciais para a vida em organismos e exercem uma diversidade de papéis em muitos 

processos biológicos, um bom exemplo dessa interação é o grupo prostético que consiste 

de um átomo de ferro contido no centro de um largo anel orgânico heterocíclico chamado 

porfirina da hemoglobina. Em contrapartida, metais como 

antimônio, arsênio, cádmio, crômio (VI), chumbo ou mercúrio são tóxicos para os 

organismos vivos. A toxicidade de um dado elemento pode variar significativamente por 

causa da especiação, de modo que as espécies químicas diferentes que contêm o mesmo 

metal podem ter um impacto diferente em organismos vivos. Um bom exemplo disso é o 

metilmercurio (MeHg), uma especiação do mercúrio que consegue ser muito mais tóxico 

que sua forma elementar (Hgº) [22–25].  

Entre os papéis mais relevantes das metaloproteínas estão, a participação em 

componentes estruturais, destacando o papel de integrantes de compostos do corpo, tais 

como ferro na hemoglobina (Figura 3), iodo na tiroxina, o cobalto na vitamina B12 e o 

enxofre na tiamina e na biotina. Os ions metálicos atuam na estabilização dessas 

biomoléculas através da proteção de cargas negativas. Existem funções nas quais o 

balanço de íons é importante, por exemplo, na formação dos ossos (quantidade e a relação 

entre cálcio e fósforo) e atividade muscular (relação entre cálcio e potássio no fluido 

extracelular). No aspecto funcional, podemos destacar seu papel catalisador nos sistemas 

enzimáticos – por meio da ligação desses íons a substratos orientando assim a reação e a 

mediação nas reações de óxido-redução – através de mudanças reversíveis no estado de 

oxidação do íon metálico [26–29]. Os metais mais comuns que fazem parte das cadeias 

das metaloproteínas são o ferro (Fe), cobre (Cu), zinco (Zn), magnésio (Mn), cobalto 

(Co), entre outros. Quando ligadas a metais tóxicos, as metaloproteínas/enzimas podem 
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perder totalmente ou parcialmente suas funções no organismo levando este a um 

desequilíbrio. O mercúrio, mesmo sendo um metal tóxico aos organismos, tem uma 

grande afinidade aos sítios de ligação dos metais essenciais a proteína, podendo até 

deslocar estes, ocupar o seu lugar e inviabilizar a proteína de realizar sua função [22, 26]. 

Um outro grupo de metaloproteínas muito importante para os seres vivos, são as 

metalotioneínas (MTs), consideradas proteínas desintoxicadoras dos organismos. Essas 

pequenas metaloproteínas (MTs) recebem essa classificação devido a sua pequena massa 

molecular, aproximadamente 6 a 7 kDa e apresentam alta afinidade não só com íons 

metálicos essenciais, como o cobre e o zinco, mas também com os metais potencialmente 

tóxicos, como o cádmio e o mercúrio. Sua presença abrange desde vertebrados, plantas, 

fungos, algas, até bactérias metal-resistentes [30–32]. 

 

Figura 3. Estrutura da mioglobina e subunidade b da hemoglobina, exemplos clássicos 

de metaloproteínas. Fonte adaptada de [33]. 

 Metalotioneínas: biomarcadores   

As metalotioneínas (MTs) constituem uma classe de proteínas citosólicas de baixa 

massa molecular (entre 6 e 7 kDa), estruturalmente composta por uma única cadeia de 

aminoácidos (cerca de 60 aminoácidos) dos quais aproximadamente 30% são cisteínas 

(que contem grupos sulfidrila - SH) que são sítios com grande afinidade para ligações 

com metais [30, 34].  O domínio de ligação a metais de MT compreende 20 resíduos de 

cisteína justapostos com aminoácidos básicos (lisina e arginina) dispostos em dois 

domínios ricos em tiol chamados α e β (Figura 4). Embora as MTs tenham Zn2+ 

naturalmente ligado a sua molécula, este elemento pode ser facilmente substituído por 

outros íons metálicos que tenham uma maior afinidade pelos seus sítios de ligações, como 
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Cd2+, Hg2+, Cu1+, Ag2+, e Au1+ [30, 35, 36]. Sendo assim, essa classe de metaloproteínas 

difere-se das demais tanto pela sua estrutura molecular, como pelos diferentes metais que 

podem se ligar, tanto in vivo quanto in vitro [30].  

Devido à afinidade por metais, as MTs são proteínas de grande interesse do ponto 

de vista bioquímico e inorgânico, por estarem envolvidas no processo de desintoxicação 

do organismo por metais [37]. A presença de metais tóxicos ou mesmo essenciais em 

grandes quantidades faz com que aumente a taxa de síntese das MTs pelo fígado e rim, 

sendo capazes de proteger a estrutura celular de interações não especificas com os metais 

tóxicos ou promover a desintoxicação causada por metais essenciais em excesso no 

interior da célula [35]. O tecido hepático acumula os níveis mais elevados de 

metalotioneína no corpo, uma vez que é o principal órgão desentoxificante do organismo 

[37].  

Essas pequenas proteínas são importantes no metabolismo intracelular de Cu, Zn 

e na proteção contra danos oxidativos resultantes da exposição excessiva a metais ou 

outros agentes agressivos ao organismo [38]. Por apresentar superexpressão quando 

expostas a metais ou condições estressantes, as MTs são consideradas importantes e 

biomarcadores específicos, sendo resultado de uma resposta do organismo frente a 

poluentes inorgânicos presentes no ambiente ou a doenças. Sabendo dessa característica 

das MTs, elas podem ser usadas como biomarcadoras de toxicidade do mercúrio nos 

organismos aquáticos, monitorando o surgimento das MTs e a quantidade de mercúrio 

ligado a elas [30, 34, 39, 40]. Sendo assim, a inspeção de metalotioneínas em organismos 

aquáticos dos rios amazônicos é de fundamental importância para o monitoramento do 

mercúrio nos peixes de maior consumo pela população, principalmente ribeirinha. Além 

do monitoramento das MTs, se faz necessário avaliar a taxa de estresse oxidativo já que 

este também pode alterar com a intoxicação por metais. 
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Figura 4. Sítios para ligação com metais presentes na metalotioneína. As esferas verdes 

denotam íons metálicos divalentes (ex: Hg2+, Zn
2+

, Cd
2+

, Mn
2+

, Cu
2+

). Fonte VILLAR, 

2006. 

 Estresse Oxidativo 

O estresse oxidativo é gerado devido à superprodução de espécies reativas de 

oxigênio (ERO) decorrente do aumento das enzimas oxidantes e uma diminuição da 

eficiência das defesas antioxidantes [41]. Sendo altamente reativa e não específica na 

natureza, as EROs geralmente oxidam biomoléculas tais como lipídeos, hidratos de 

carbono, proteínas e DNA, e assim, prejudica as funções celulares normais [42]. Estão 

implicados na etiologia de alterações degenerativas, incluindo doenças cardiovasculares, 

câncer, envelhecimento, diabetes mellitus, aterosclerose, doença de Parkinson e de 

Alzheimer, sarcopenia, entre outras [43]. As EROs podem ser formadas no meio 

intracelular durante os processos oxidativos envolvidos com a produção de energia na 

cadeia transportadora de elétrons. Existem três formas principais de EROs:  ânion 

superóxido, peróxido de hidrogênio e radical hidroxila, que são formados em etapas de 

redução univalente a partir do oxigênio molecular (Figura 5). 

 

Figura 5. Etapas de redução univalente do O2 [44]. 

O sistema de defesa antioxidante compreende tanto componentes enzimáticos 

quanto não enzimáticos. O enzimático compreende uma cascata de enzimas, que são 
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conhecidas como enzimas antioxidantes. Enzimas antioxidantes são ubíquas e altamente 

conservadas em sua natureza catalítica, algumas delas estão presentes em várias 

formas. O primeiro membro desta cascata é a superóxido dismutase (SOD), que catalisa 

O2
- a H2O2. O peróxido de hidrogênio é neutralizado por duas enzimas, catalase (CAT) e 

glutationa peroxidase (GPx) [42]. A catalase decompõe H2O2 a oxigênio e água, enquanto 

que a GPx reduz H2O2 e hidroperoxidos orgânicos acoplando-os com a oxidação da 

glutationa reduzida (GSH). A glutationa redutase (GR) tem um papel importante na 

conversão de glutationa oxidada a reduzida através da oxidação de 

NADPH. Subsequentemente, NADP é gerado a partir de NADPH pela enzima 

desidrogenase da glicose-6-fosfato (G6PDH). A SOD, dependendo do seu grupo 

prostético, pode ser de três tipos; SOD-Fe (geralmente encontrada em bactérias), SOD-

Mn (exclusivamente mitocondrial), e SOD Cu-Zn (encontrada no citoplasma celular) 

[42]. A GPx tem várias isoenzimas, sendo sua principal função a eliminação do H2O2 nas 

células, enquanto que CAT tem mais importância na proteção contra o estresse oxidativo 

grave [42]. O sistema de defesa não enzimático, compreende pequenas moléculas 

orgânicas como, polifenóis, ácido ascórbico, tocoferol, carotenoides e glutationa reduzida 

que eliminam várias EROs [42]. 
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7 Conclusões 

- Embora tenha encontrado interações do mercúrio com muitas proteínas das espécies

estudadas, as metalotioneínas não foram encontradas nestas espécies de peixes, levando 

a inferir que as concentrações de mercúrio encontradas atualmente nos tecidos desses 
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organismos ainda não estão sendo capaz de induzir a produção dessas pequenas proteínas 

de defesa do organismo, sob as condições presentes nos locais de coleta no Rio Madeira, 

Rondônia. 

- As análises das enzimas do estresse oxidativo e do Hidroperóxido de lipídio

mostraram alterações nos seus níveis de atividade, indicando um possível estresse 

oxidativo nas espécies estudadas provocado provavelmente, pela bioacumulação do 

mercúrio nos organismos.  

- Com base nos resultados que foram apresentados durante o estudo, pode-se afirmar

que as análises do mercúrio realizadas por Absorção Atômica em Forno de Grafite foram 

eficientes, mostrando sensibilidade nas quantificações do metal tanto nos pools de tecido 

quanto pellets e spots proteicos, assim como nos padrões de múculo (DORM 4) e fígado 

(DOLT 4) de peixes usados para validar o método.  

- A eletroforese bidimensional mostrou como uma boa aliada nos fracionamentos de

proteínas para analises de mercúrio, apresentando boa separação dos spots proteicos e 

facilitando a caracterização das suas proteínas por espectrometria de massas e/ou 

quantificação do mercúrio ligado a essas proteínas por Absorção Atômica em Forno de 

Grafite. Como pode ser visto nas imagens de gel obtidas (Figuras 21 a 28), foram 

possíveis separar spots proteicos de baixa massa molecular, sendo possível perfeitamente 

obter metalotioneínas, se estas estivessem presentes nas amostras estudadas. 
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