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Resumo: o crescimento populacional, imprime uma forte pressão sobre os avanços 

tecnológicos, que incrementam a geração de diversos poluentes, na sua maioria contaminantes, os 

quais são capazes de comprometer a qualidade de vida dos ecossistemas aquáticos. Vários 

organismos são relatados como sendo eficientes para acumular poluentes, mostrando uma 

variabilidade espacial e temporal, o que exige instrumentos integrados para sua avalição. O presente 

artigo, tem como objetivo descrever a relevância do emprego de biomarcadores como ferramentas 

que fornecem informações precisas sobre a saúde dos ecossistemas, pois estes são os mais 

recomendados pelo fato de refletirem atributos físico-químicos, biológico ou da condição ecológica, 

permitindo desta forma caracterizar o estado atual e prever alterações significativas. Com base nesta 

abordagem, permitiu concluir que a exposição de contaminantes em organismos pode ser avaliada 

mediante o uso de biomarcadores, o que permite caracterizar o estado atual e prever alterações 

significativas da qualidade dos ecossistemas aquáticos, especificamente. Ademais, no monitoramento 

ambiental, o fígado, rim e brânquias, são tidos como excelentes órgãos para avaliação da toxicidade 

de peixes, pelo fato de estarem localizados na interface entre o organismo e o seu ambiente, 

respondendo desta forma a exposição de poluentes de maneira eficiente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os avanços tecnológicos e o desenvolvimento de diversas atividades antrópicas, incrementam 

a geração de produtos industriais, incluindo a manufatura de produtos químicos como fertilizantes, 

inseticidas e herbicidas, na sua maioria contaminantes, os quais são capazes de comprometer a 

qualidade do meio ambiente, especificamente os ecossistemas aquáticos. Por outro lado, vários 

organismos têm grande capacidade de acumular contaminantes, inclusive em concentrações elevadas a 

partir do ambiente onde vivem, ao mesmo tempo  mostrando diversidade de impactos que podem  

variar espaço-temporalmente, o que exige uma abordagem integrada com base na aplicação de vários 

instrumentos/programas de monitoramento, para estimar a magnitude dos níveis de poluição frente a 

vários contaminantes, permitindo fornecer subsídios que fortifiquem as estratégias de conservação de 

áreas naturais e de recuperação dos ecossistemas degradados. 

 

Desta forma, o uso de indicadores biológicos ou biomarcadores constitui uma ferramenta 

fundamental para a avaliação das respostas das comunidades biológicas frente a várias modificações 

nas condições ecossistêmicas normais. Estes são potencialmente utilizados para detecção de qualquer 

exposição e/ou efeitos de contaminantes que fornecem informações sobre a biodisponibilidade de 

substâncias tóxicas, e dão respostas a diferentes níveis de organização biológica (OLIVEIRA & 

KUMMROW, 2008), para além de atuarem como sinais de alerta precoce da presença de agentes 

químicos potencialmente tóxicos. 

 

 

 

2. POLUIÇÃO AMBIENTAL EM ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 

 

A poluição atmosférica é um dos graves problemas que o mundo vem enfrentando nos últimos 

anos, a partir das mais diversas fontes, dentre elas, a queima de florestas, combustíveis fósseis e 

descargas industriais, e a urbanização (JACOBSON, 2000). Akaishi (2003) e Jha (2004), consideram 

os ambientes aquáticos como sendo os mais atingidos pela poluição decorrente do crescimento 

populacional, desenvolvimento industrial, produção, consumo e eliminação de diversos resíduos para 

o meio ambiente. 

 

Segundo Käffer (2011), o acréscimo no número de fontes poluidoras, tanto fixas quanto 

móveis, especialmente nos grandes centros urbanos, aumentou consideravelmente a concentração    de 

poluentes atmosféricos, que podem ser classificados em primários (os que são lançados diretamente da 

fonte, sendo responsáveis por mais de 98% da poluição nos principais centros urbanos) e secundários, 

e dentre os secundários destacam-se o monóxido de carbono (CO), óxidos de enxofre (SOx), 



 

 

hidrocarbonetos (HC), material particulado e óxidos de nitrogênio (NOx). 

 

O processo de urbanização é basicamente caracterizado pelo aumento das áreas impermeáveis 

(CARDOSO, 2011), associado ao lançamento de grandes cargas de esgoto in natura e à adição de 

produtos químicos, xenobióticos químicos, materiais que são liberados ou redistribuídos dentro do 

ambiente, provenientes de atividades humanas e das mais diversas fontes (GRAPENTINE, 2013), 

como o uso de agrotóxicos usados na prática da lavoura, a disposição irregular de lixo, e o descarte de 

materiais diversos em zonas urbanas, constituído uma das mais complexas misturas que afetam o meio 

ambiente e os ecossistemas aquáticos (POLETO, 2007). 

 

Os poluentes atmosféricos provenientes de fontes antrópicas são distribuídos nos vários 

compartimentos abióticos e na cadeia trófica pelo poder do fluxo das águas pluviais (CARDOSO, 

2011). Isso provoca sérios problemas de qualidade ambiental, com especial enfoque para a qualidade 

da água, seja esta superficial ou subsuperficial, podendo ir desde a transferência de nutrientes que são 

benéficos às plantas, à entrada de metais-traço e outros contaminantes para a água, o que pode  

implicar mudanças significativas em ecossistemas aquáticos e afetar, de modos diversos e cada vez 

mais acentuados, a qualidade de vida de todos os organismos, para além das alterações da morfologia 

fluvial causada pelo depósito desses resíduos sólidos no leito dos rios (POLETO & CASTILHOS, 

2008). 

 

O desequilíbrio ambiental, afeta diretamente o ciclo de vida dos ecossistemas aquáticos, além 

de comprometer toda a cadeia alimentar dos micro-organismos vivos presentes nos corpos d’água.  

Essa visão é sustentada por Khan et al. (2005), afirmando que estas condições podem afetar a biota, 

sendo incorporadas ao longo da cadeia trófica. De uma maneira geral, os contaminantes podem causar 

perturbações metabólicas, comprometendo os processos fisiológicos vitais, tais como respiração, 

reprodução e crescimento (STEGEMAN et al., 1992). 



 

 

 

 

2.1. Biomarcadores: contextualização 

 

 

Em função do crescente incremento dos poluentes atmosféricos, acoplado a uma grande 

variedade de impactos sobre os ecossistemas, da alteração inquestionável dos vários parâmetros 

biológicos mediante a interação destes agentes químicos e vários organismos presentes no ecossistema 

(JACOBSON, 2000; KÄFFER, 2011), torna-se imprescindível intensificar o diagnóstico e o controle 

ambiental de riscos ecológicos, envolvendo uma abordagem multivariada, com múltiplas evidências, 

através do monitoramento da qualidade física, química e biológica. 

 

Desta forma, o monitoramento biológico tem sido amplamente utilizado para avaliação do 

potencial efeito tóxico de compostos químicos que são lançados para o meio ambiente (COIMBRA, 

2013), constituindo umas das importantes estratégias na avaliação das respostas dos diversos 

organismos frente a vários contaminantes ambientais. Segundo Jacobson (2000), os biomarcadores 

têm sido amplamente utilizados para o monitoramento biológico, sendo capazes de responder ao 

estresse, em decorrência da exposição de contaminantes presentes em diversas matrizes ambientais, 

como água, solo, ar. 

 

O termo “biomarcador” é comumente utilizado com o objetivo de incluir qualquer mensuração 

que reflita a interação entre um sistema biológico e um risco potencial, o qual pode ser químico, físico 

ou biológico (DOMINGOS, 2006). Na visão de Peakall (1994), Adams (2002) e Coimbra (2013), 

biomarcadores podem ser definidos como sendo espécies capazes de indicar os primeiros sinais de 

estresse ambiental causado por contaminantes, mudanças na resposta em diferentes níveis de 

organização biológica, desde níveis moleculares, celulares, genéticas, imunológicas e fisiológicas, até 

mudanças comportamentais, que podem estar relacionadas à exposição a um determinado ambiente 

contaminado. 

 

Os biomarcadores são definidos como uma resposta biológica a um ou vários compostos 

químicos que fornecem informações sobre exposição e, em alguns casos, efeitos tóxicos em nível de 

organismo, considerada por Bonacci et al. (2004), como sendo medidas funcionais de exposição a 

fatores de stress expressos no organismo, ao nível fisiológico ou comportamental. Referem-se às 

modificações biológicas que expressam quantitativamente a exposição e/ou a magnitude do efeito 

tóxico de poluentes ambientais. Estes podem ser usados em programas de monitoramento para 

confirmar a exposição individual e/ou grupal de populações frente a determinados agentes químicos, 

bem como estimar o seu risco mediante a comparação com padrões previamente   estabelecidos 

(COIMBRA, 2013; WEPENER, 2013). Segundo Käffer (2011), os biomarcadores são sensíveis 



 

 

suficientemente para reagir às emissões que influenciem o metabolismo, os processos fisiológicos e as 

modificações morfológicas. 

 

As referidas medidas funcionais de exposição, podem ser estimadas mediante o uso 

sistemático de respostas biológicas empregando organismos indicadores, teste e monitores, como 

espécies sentinelas para avaliar as alterações ambientais no tempo e no espaço (CONAMA, 2005; 

WEPENER, 2013). Estes organismos fornecem algumas informações consideradas respostas 

biológicas e das mudanças ambientais que são normalmente associadas às modificações causadas por 

fontes antrópicas, refletindo desta forma as atividades que são desenvolvidas na área. 

 

 

 

2.2. Biomarcadores como instrumentos de avaliação da exposição a contaminantes 

 

 

Existem vários instrumentos e estratégias que podem ser adoptadas para avaliar o nível de 

contaminação do meio aquático como, por exemplo, a identificação e quantificação dos poluentes 

presentes na água, em sedimentos e nos organismos (GESTEL & BRUMMELEN, 1996). Segundo 

Rodrigues (2002), alguns estudos de contaminação ambiental incluem ensaios ecotoxicológicos 

laboratoriais com vários organismos-testes, que também representam excelente ferramenta na 

avaliação do risco dos poluentes para o meio ambiente. Além disso, em nível da organização biológica 

especificamente, os biomarcadores são ferramentas fortemente recomendadas, pois possibilitam a 

correlação da intensidade da exposição com o efeito biológico da substância (MAGALHÃES & 

FERRÃO FILHO, 2008). 

 

Os biomarcadores, são amplamente utilizados como indicadores de resposta biológica em 

relação aos contaminantes ou estressores ambientais (HUGGETT et al., 1992). De acordo com 

Bonacci et al. (2004), a sua inclusão em pesquisas ambientais, sobretudo em áreas contaminadas é 

cada vez mais relatada, devido ao seu potencial para avaliar a saúde geral dos organismos que habitam 

nos ecossistemas contaminados. O uso de biomarcadores como método de detecção de alterações 

ambientais é fundamentado em Oliveira & Kummrow (2008), como sendo uma ferramenta eficaz e 

relativamente rápida, pois apresenta menores custos, e, quando associado aos sistemas mecânicos, 

pode fornecer informações de grande valor. 



 

 

 

 

2.3. Classificação dos biomarcadores 

 

 

Existem diversos tipos de biomarcadores que respondem de maneira diferenciada ao efeito 

tóxico dos contaminantes. Apresentando funções diferentes, alguns permitem definir a presença de 

substâncias que alteram o material genético com efeitos mutagênicos e/ou potencialidade 

carcinogênica (KÄFFER, 2011). 

 

WHO (1993); Rüdiger (1999) e Cunha (2006), afirmaram que os biomarcadores podem ser 

usados para vários propósitos, dependendo da finalidade do estudo e do tipo do estudo, o que faz com 

que estes sejam classificados em: 

 Biomarcadores de exposição, através dos quais é possível detectar e/ou quantificar a 

magnitude de exposição individual ou grupal (quantidade absorvida ou dose interna de determinado 

agente tóxico,) e sua associação a componentes celulares ou moleculares do organismo. 

 Biomarcadores de efeito, os quais são utilizados objetivando-se relatar os efeitos adversos à 

saúde do organismo decorrentes da exposição e absorção do agente químico. São caracterizados pela 

alteração de um tecido ou fluido corporal que possa ser relacionada a um impedimento à saúde, não   

só, mas também, às alterações decorrentes da exposição a um poluente apresentam maior frequência 

em nível celular do que em níveis de alta organização biológica, como reprodutivos e 

comportamentais. E estes são parâmetros mensuráveis em compartimentos celulares que permitem 

inferir efeitos prejudiciais ou adversos. 

 Biomarcadores de suscetibilidade, que são usados com o objetivo de elucidar o grau de 

resposta da exposição a um agente químico especifico (dose-efeito), incluindo fatores genéticos e 

mudanças nos receptores que alteram a suscetibilidade de um organismo a uma dada exposição. 

 

Adams et al (1989), sugerem outra classificação, baseada num único nível de organização 

biológica, onde estes podem ser biomarcadores somáticos, bioquímicos ou morfológicos. Alguns 

estudos que têm se baseado nesta classificação que considera apenas uma organização biológica 

(acima referenciada), não proporciona um diagnóstico mais preciso e confiável da situação da área de 

estudo, pois não focam o espectro de complexidade biológico (HEATH, 1995), conforme o resumido 

na Figura 1: 



 

 

 

 

 

Figura 1: Espectro de complexidade biológica no estudo do efeito de qualquer fator ambiental, 

incluindo poluição. (Adaptado de Heath, 1995). 

 

 

 

Pode-se notar que na figura acima, o autor esquematizou em ordem crescente o grau de 

complexidade de resposta biológica frente aos estressores ambientais, ao longo da seta. Entretanto, 

Domingos (2006), sugere a utilização de biomarcadores pertencentes a dois ou mais níveis de 

organização biológica como realizado por vários estudos, o que possibilita a obtenção de diferentes 

tipos de respostas que podem ser comparadas e confrontadas; este tipo de abordagem proporciona um 

diagnóstico mais preciso e confiável da situação da área de estudo e representa a tendência atual em 

estudos de biomonitoramento. 

 

 

 

2.4. Vantagens do uso de biomarcadores para avaliação de estressores ambientais 

 

 

Stegeman et al. (1992) e Cunha (2006), afirmaram que a utilização de biomarcadores é 

relatada por vários trabalhos como ótima ferramenta em estudos toxicológicos, por fornecerem várias 

vantagens, dentre elas: (a) detectam precocemente a existência de contaminação por substâncias 

tóxicas biologicamente significativas, evitando que os efeitos da intoxicação dos organismos cheguem 

a um ponto irreversível; (b) identificam espécies ou populações em risco de contaminação, (c) avaliam 

a magnitude da contaminação, e (d) determinam o grau de severidade dos efeitos causados pelos 

contaminantes. 



 

 

 

Coimbra (2013), reforça a relevância do uso de biomarcadores como parâmetros biológicos de 

exposição às várias substâncias químicas, pelo fato de eles estarem mais diretamente relacionados aos 

efeitos na saúde do que os parâmetros ambientais; podendo oferecer uma melhor estimativa do risco. 

Assim, este tipo de biomonitoramento supera as análises químicas por detectar efeitos subletais nos 

organismos e apresentar respostas à ação de misturas complexas de poluentes e ser sensível às 

respostas fisiológicas aos contaminantes (ZHOU et al., 2008). Não só, mas também o fato de 

representarem as mudanças tóxicas induzidas, pelo sistema biológico, os biomarcadores são tidos 

como ligantes entre a contaminação (causa) e efeitos biológicos, e sendo considerados como 

indicadores exclusivos da saúde do ecossistema. 

 

 

 

2.5. Critérios para a definição dos bioindicadores 

 

 

Segundo Stegeman et al. (1992), um bioindicador eficiente, deve apresentar grande 

suscetibilidade, boa sensibilidade, relativa especificidade e baixo custo de análise, sendo necessário 

observar alguns critérios para a definição de biomarcadores a serem utilizados em um estudo, dentre 

eles: especificidade, o biomarcador deve demonstrar o efeito específico de um determinado 

contaminante no funcionamento de um determinado órgão alvo e/ou de estrutura vital); fácil 

reprodutibilidade, a metodologia e logística acessível e ainda, clareza na interpretação dos resultados, 

de forma que seja possível diferenciar resultados devidos à exposição aos contaminantes de oscilações 

fisiológicas normais. 

 

 

 

2.6. Ordem sequencial de respostas a poluentes dentro de um sistema biológico 

 

 

Jesus & Carvalho (2008), destacam as duas características mais relevantes dos biomarcadores: 

i) permitem identificar as interações que ocorrem entre os contaminantes e os organismos vivos; ii) 

possibilitam a mensuração de efeitos subletais, sendo que esta permite colocar em pratica ações 

remediadoras e/ou preventivas. 



 

 

 

 

Para uma correta interpretação da influência que os contaminantes lançados no meio ambiente 

exercem sobre os organismos, é imprescindível que se conheça a ordem sequencial de respostas ao 

estresse causado por um poluente atmosférico em um sistema biológico (HEATH, 1995), o que pode 

ser representado esquematicamente, conforme a Figura 2: 

 

Figura 2: Representação esquemática da ordem sequencial de respostas a poluentes dentro de um 

sistema biológico. (Fonte: Jesus & Carvalho, 2008). 

 

 

 

Na representação esquemática acima, pode-se notar que o efeito em nível hierárquico superior 

é sempre precedido por mudanças no processo biológico, o que faz com que os bioindicadores sejam 

utilizados como um sinal prévio que reflete a resposta biológica causada por contaminante. 

 

 

3. USO DE BIOMARCADORES HISTOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO DA SAÚDE DE 

PEIXES EM ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 

 

 

Os peixes estão geograficamente distribuídos em vários ambientes e participam de diferentes 

níveis tróficos, fato que os colocam como um dos grupos relevantes para avaliação da toxicidade de 

ecossistemas aquáticos. Neste contexto, aparece a histologia que é tida como excelente ferramenta 

para diagnosticar os efeitos agudos e crônicos da exposição de vários poluentes em peixes, que 

segundo Klaassen (2001), possuem alta capacidade de bioacumulação, biotransformação, 

compensação morfofisiológica, de regular a forma neuroimunoendócrina e serve como    modelo 

preditivo de mutação e teratogênese. De acordo com Filho et al. (2014), o uso da ferramenta 

histológica permite aferir os efeitos de poluentes orgânicos e inorgânicos, além de outros estressores 



 

 

sobre peixes. 

 

Diversos estudos com peixes descrevem alterações histológicas decorrentes da exposição à 

vários contaminantes. A utilização da histologia para avaliar as alterações ambientais, justifica-se pela 

sua posição intermediária dentro do espectro de complexidade biológica esquematizada por Heath 

(1995) conforme o ilustrado na Figura 1, e na possiblidade das alterações ocorrerem a curto e médio 

prazo, o que depende basicamente do tempo e da concentração de exposição do agente químico. 

 

Segundo Johnson et al. (2013), a utilização da histologia, permite inferir o estado de saúde dos 

peixes submetidos a grandes modificações do meio ambiente, são de baixo custo e oferecem 

possibilidade de identificar facilmente as alterações em diversos tecidos e órgãos de peixes em curto 

período de tempo, principalmente ao fígado que é destacado como um dos principais órgãos e tecidos 

mais estudados, pelo seu potencial de biotransformação, bioativação e excreção de xenobióticos, 

podendo refletir a exposição de agentes químicos de maneira eficiente. Outros órgãos não menos 

relevantes para avaliação da toxicidade, são o rim (pelo seu envolvimento na regulação osmótica e 

iônica) e o brânquia que atua como interface seletiva entre os ambientes internos e externos, 

desempenhando um papel importante na proteção do epitélio a substâncias tóxicas e patogênicas. 

 

De acordo com Filho et al. (2014), o fígado é composto por lobos hepáticos estruturados por 

cordões de hepatócitos que delimitam sinusóides, onde podem ser identificadas células de Kupffer e 

células do sangue (eritrócitos e leucócitos), na base dos cordões hepáticos existem canalículos 

responsáveis pelo trânsito da bile (metabólitos secretados pelos hepatócitos), os canalículos biliares 

desembocam em canais, e esses em ductos, cada vez de maiores diâmetros. 

 

Por se reconhecer que os peixes respiram através de brânquias, faz com que este órgão seja 

considerado o primeiro que permite contato com os poluentes (FILHO et al. 2014), e estes 

desempenham um papel fundamental para as trocas gasosas e regulação osmoiônica, estas alterações 

histopatológicas podem afetar diretamente os mecanismos de respiração e osmorregulação, para além 

de fornecerem uma ampla área superficial para o fluxo de oxigênio, gás carbônico, eletrólitos, água, 

amônia e íons hidrogênio entre o sangue do peixe e seu meio externo (WINKALER, 2001). 



 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A abordagem feita no presente artigo, permitiu concluir que a exposição pode ser 

avaliada por medida da concentração de contaminantes em amostras ambientais ou através 

da medida de parâmetros biológicos (monitorização biológica), denominados 

biomarcadores. Ademais, os biomarcadores são tidos como ferramentas imprescindíveis 

de respostas biológicas adaptativas a estressores ambientais, evidenciadas como alterações 

bioquímicas, celulares, histológicas, fisiológicas ou comportamentais, frente a diferentes 

contaminantes ambientais, permitindo desta forma caracterizar o estado atual e prever 

alterações significativas da qualidade dos ecossistemas aquáticos, especificamente.  

 

Dentre as diferentes aplicações dos bioindicadores, pode-se destacar a avaliação 

da exposição (dose absorvida); a avaliação dos efeitos do agente tóxico e avaliação da 

suscetibilidade individual; a elucidação da relação causa-efeito e dose-efeito na avaliação 

de risco à saúde; o diagnóstico clínico e a monitoração biológica, realizada de maneira 

sistemática e periódica. Foi possível concluir ainda que, o uso associado de diferentes 

biomarcadores, possibilita um melhor entendimento dos efeitos tóxicos de contaminantes 

de origem antropogênica em ecossistemas aquáticos de uma maneira geral, e a detecção 

precoce de uma exposição a agentes tóxicos pode diminuir, significativamente, a 

ocorrência de efeitos adversos ao organismo. Ademais, no monitoramento ambiental, o 

fígado, rim e brânquias, são tidos como excelentes órgãos para avaliação da toxicidade de 

peixes, pelo fato de estarem localizados na interface entre o organismo e o seu ambiente, 

respondendo desta forma a exposição de poluentes de maneira eficiente. 
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