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INTRODUÇÃO:
O uso dos recursos naturais pelas ações antropogenicas criou uma ligação direta entre o consumo e quantidade de resíduos
lançados nos ecossistemas. Os principais ecossistemas afetados encontram-se nas regiões costeiras devido aos recursos
naturais que estes ambientes contém, sendo que o uso descontrolado vem causando graves alterações nestes locais. Para
identificar os diversos impactos causados pelo homem, utiliza-se biomarcadores de contaminação ambiental, que avaliam a
saúde dos organismos inseridos nestes ambientes.
OBJETIVOS:
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar, por meio de análises histopatológicas, a relação da contaminação ambiental de
três estuarios do Litoral Paulista com as possíveis alterações hepáticas de baiacus, avaliando também a significância do
fígado como biomarcador morfológico.
MATERIAL E MÉTODOS:
Baiacús da espécie Sphoeroides testudineus foram coletados (n=20/região) em três regiões do Litoral Paulista, sendo o Rio
Verde – Juréia (usada como área referência), Cananéia (área impactada 1) e Santos-São Vicente (área impactada 2). Os
animais foram transferidos para o laboratório e, após aclimetação, foram eutanasiados em benzocaína a 50 ppm (CEUA
nº04/2017), para registro de peso, comprimento e coleta das amostras de fígado para análise microscópica. Tais amostras
foram submetidas ao processamento histológico, coradas em H.E e avaliadas histopatologicamente de acordo com Bernet
et al. (1999).
RESULTADOS:
A biometria dos exemplares não demonstrou alterações entre as três áres de estudo; Entretanto, o indice hepatossomático
(IHS) e o score histopatológico diferiram entre as áreas (p<0,001, ANOVA), sendo significativamente maior em A1, seguidos
por A2. As patologias que mais ocorreram nesta região foram: Infiltração linfocitária, inclusões fibrilares, necrose e hipertrofia
celular, seguidas por colestase, esteatose e centros melanomacrofágicos em A2.
DISCUSSÃO:
Os animais coletados em A1 obtiveram os maiores índices hepatossomático e histopatológico, sendo que as patologias
encontradas se classificam como tardias e severas. Mesmo se tratando de uma APA, Cananéia foi palco de atividades
mineradoras até o final do sec. XX, o que pode ter favorecido a ocorrencia de lesões no fígado dos animais desta região,
visto que foram relatadas a presença de metais pesados, ainda nos dias atuais, nas águas do estuário. As alterações
hepáticas podem estar relacionadas aos processos de bioacumulação. As patologias relatadas em A2 caracterizam-se como
menos serevas, possivelmente devido a presença de contaminantes orgânicos, que podem estar afetando outras vias de
exposição. Desta forma, o fígado se mostrou um bom biomarcador, contudo sugere-se que estudos de biomonitoramento
utilizem-se de diversas classes de biomarcadores e órgãos, a fim de evitar laudos equivocados.
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