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RESUMO 

Hernandez R.B. MANGANÊS: O papel do fracionamento químico e da especiação como 
determinantes de seu comportamento geoquímico e neurotóxico nos organismos em desen-
volvimento. 2009. 140p. Tese (Doutorado) -Programa de Pós-Graduação em Química. Institu-
to de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

  

O manganês (Mn) é um elemento essencial, porém pode ser tóxico em concentrações acima 

do requerido fisiologicamente. Assim, motivado pelo aumento nos teores desse metal na bacia 

hidrográfica Alto do Paranapanema (ALPA) e o crescente número de estudos internacionais 

relacionando desordens neurológicas ao excesso de Mn em águas superficiais, o presente tra-

balho foi conduzido para avaliar o perfil geoquímico e neurotoxicológico do Mn nos organis-

mos em desenvolvimento em função da especiação química do metal. Desta maneira, no perí-

odo de agosto/2006 a abril/2007, foram realizadas quatro coletas de amostras de águas super-

ficiais e de sedimentos, nos rios Paranapanema e Itapetininga e no reservatório Jurumirim, 

localizados na bacia hidrográfica Alto do Paranapanema (ALPA, SP). Os estudos de fracio-

namento químico demonstraram que na bacia ALPA o Mn ocorre basicamente nos sedimentos (Mn 

ligado a hidr(óxidos) de Fe e Mn > Mn ligado a carbonatos ≈ Mn intercambiável ≈ Mn ligado a silica-

tos > Mn ligado a matéria orgânica) porém em constante troca com a coluna líquida, onde o Mn ocorre 

como metal particulado e em menor proporção como metal lábil. Acredita-se que esse padrão de dis-

tribuição esteja governado pelas características oxidantes e alcalinas desses sistemas aquáticos. Adi-

cionalmente, foi verificado que a origem do Mn nesses sistemas é de caráter natural, porém com ~ 30 

% de riscos ecotoxicológicos. Neste sentido, estudos in vitro (modelos de neurônios) e in vivo (embri-

ões de paulistinha, Danio rerio) com as espécies MnCl2, Mn(II)Cit, Mn(III)Cit, Mn(III)PPi (Cit: Citra-

to, PPi: Pirofosfato) sugeriram que o Mn(II) é mais tóxico do que o Mn(III). Contudo, independente-

mente da especiação química, o Mn foi mais tóxico para neurônios glutamatérgicos do cerebelo em 

diferenciação, e para o paulistinha no período embrio-larval, pós-eclosão (> 72 horas pós-fertilização), 

no qual foram verificados danos neuromusculares. No entanto, a espécie mais tóxica para embriões 

expostos por 48 h foi o MnCl2 e por 120 h o Mn(II)Cit, sugerindo que o citrato está mediando essa 

toxicidade, o que é uma exceção ao “Free Ion Activity Model”. Conforme esses resultados foram veri-



ficados inibição do metabolismo do lactato e do ascorbato in vitro. Estudos de expressão gênica no 

paulistinha, mediante RT-PCR qualitativo e quantitativo permitiram verificar alterações no gene mito-

condrial mt-co1, que pode ser compensada pela superexpressão do gene hspb11. Esses resultados su-

gerem que os danos induzidos pelas espécies de Mn devem estar associados à disfunção mitocondrial 

e do metabolismo energético, seguido da indução de estresse oxi-redutivo, o qual pode ser parcialmen-

te revertido pela administração exógena de lactato e/ou ascorbato, sendo propostos os prováveis meca-

nismos. A probabilidade de que esses eventos toxicológicos aconteçam em outras espécies, incluindo 

os seres humanos, é sustentada principalmente pelos estudos tóxico-genômicos, dado que em outras 

espécies podem ser encontrados ortologos para esses genes, e especialmente para mt-co1, que poderia 

ser um biomarcador da toxicidade do Mn. Finalmente, sugere-se que os valores de referência de 

Mn em sedimentos sejam revistos em função das contribuições de frações biodisponíveis, e 

que esses resultados sejam considerados pelas agências ambientais do Estado em seus pro-

gramas de avaliação e gerenciamentos de riscos.   

 

Palavras-chave: manganês, especiação, Paranapanema, neurotoxicidade, ecotoxicidade, Da-

nio rerio  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

Hernandez R.B.  Manganese: role of chemical fractioning and speciation as determinants of 
its geochemical and developmental neurotoxicological effect. 2009. 140p. PhD Thesis- Gra-
duate Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Manganese (Mn) is an essential element, however it may be toxic in higher than recquired 

physiological levels. The present work was motivated by the increased levels of this metal in 

the Alto do Paranapanema (ALPA, São Paulo state) hydrographic basin and to the growing 

amount of international evidence relating neurological disorders to excess Mn in superficial 

waters. Therefore, experiments were conducted in order to evaluate Mn both geochemical and 

neurotoxicological profiles on the developmental stages of aquatic organisms and mam-

maliam models as a function of metal speciation. During August 2006 to April 2007, four 

expeditions to ALPA were performed to collect water and sediment samples from rivers 

Paranapanema and Itapetininga, as well as from Jurumirim reservoir. Chemical fractioning 

studies showed that Mn occurs mainly in sediments (Mn bound to Fe, Mn (hydr)oxides > Mn 

bound to carbonates ≈ Interchangeable Mn ≈ Mn bound to silicates > Mn bound to organic matter) 

but in constant exchange with the liquid column, where Mn occurs as particulated metal and, in lesser 

amounts, as a labile metal. This distribution pattern is thought to be governed by the oxidant and alka-

line conditions of this aquatic system. Also, Mn was found to be of natural origin, however posing ~ 

30% of ecotoxicological risks. In vitro (neuronal cells) and in vivo (zebrafish, Danio rerio embryos) 

studies with the species MnCl2, Mn(II)Cit, Mn(III)Cit, Mn(III)PPi (Cit: Citrate, PPi: Pyrophosphate) 

suggest that Mn(II) is more toxic than Mn(III). However, independently of chemical speciation, Mn 

was more toxic to cerebellar glutamatergic neurons during differentiation and to zebrafish in the em-

bryo-larval period (> 72 hours pos-fertilization), to which neuromuscular damage was observed. The 

most toxic species for embryos exposed for 48 h was MnCl2, but in the 120 h exposition experiment 

Mn(II)Cit was more toxic, suggesting that citrate mediates the toxicity, in an exception to the Free Ion 

Activity Model. According to these results, it was observed inhibition in the metabolism of lactate and 

ascorbate in vitro. Gene expression studies of zebrafish were performed by both qualitative and quan-



titative RT-PCR, displaying changes in the expression of the mithocondrial gene mt-co1 which may be 

compensated by an overexpression of hspb11 gene. These results suggest that the damage induced by 

Mn species may be related to mitochondrial and energy metabolism disfunction followed by induction 

of oxi-reductive stress, which can be partially reverted by the exogenous administration of lactate 

and/or ascorbate. The putative mechanisms are proposed. The possibility that these toxic events might 

be important to other species, humans included, is substantiated mainly by the toxicogenomics studies, 

since ortologs for both genes are widespread. This is especially true to mt-co1, which may be a bio-

marker for Mn toxicity. Finally, it is suggested that the reference values of Mn in sediments 

should be revised to accomodate the contributions of bioavailable fractions, and that results 

should be considered by official environment control agencies during their evaluation and risk 

management programs. 

 

Keywords: manganese, speciation, Paranapanema, neurotoxicity, ecotoxicity, Danio rerio  
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PREÂMBULO 

Dos 111 elementos identificados, 90 ocorrem naturalmente na costra terrestre e a maioria (67) 

são metais. De fato, a química inorgânica dedica-se majoritariamente ao estudo destes ele-

mentos, os quais são definidos geralmente com base nas suas propriedades físicas no estado 

sólido. Porém, a definição mais útil dos metais, capaz de explicar os seus efeitos tóxicos, é 

baseada nas suas propriedades em solução aquosa. Assim, “um metal é um elemento que, no 

meio biológico, pode reagir perdendo um ou vários elétrons, para formar um cátion” 

(Cornelis and Nordberg, 2007). Um dos problemas ambientais mais antigos refere-se aos 

“metais tóxicos”. Hoje, há novas dimensões do problema tais como a produção de metais em 

países em desenvolvimento, conduzindo à exposição ocupacional e à exposição ao público 

geral através do ar, da água, dos alimentos, e de outros produtos nutricionais (Nordberg, 

2007). Certamente, os íons metálicos são dos poluentes mais tóxicos devido à sua toxicidade 

aguda, carcinogenicidade e não-biodegradabilidade (Gupta et al., 2007). O avanço registrado, 

durante as décadas passadas, no entendimento da toxicologia das espécies metálicas deve-se 

às consideráveis contribuições da química bio-inorgânica (por exemplo, a descoberta que 

espécies metálicas submetidas à biometilação podem formar compostos organometálicos), o 

que deu origem à especiação química. Esta última também é fundamental no próprio enten-

dimento dos efeitos adversos dos metais para a saúde (Cornelis and Nordberg, 2007) e é 

peça chave da química ambiental, que trata das origens, transportes, reações, efeitos e desti-

nos das espécies químicas na água, no ar, na terra, e nos sistemas vivos, assim como a influ-

ência das atividades humanas em tais processos e vice-versa (Manahan, 2001), (Figura 1).  
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Figura 1: Processos de transporte e transformação de xenobióticos no meio ambiente (Connel and Miller, 
1984)  
 
A química ambiental é uma disciplina essencial para o estudo da química, dado o grau de inte-

ração que estabelece entre as diferentes sub-disciplinas, tais como a química geral, a química 

orgânica, a química analítica, a físico-química, a fotoquímica, a geoquímica, e a bioquímica 

(Manahan, 2001). Neste contexto, pode ser incluída a toxicologia ambiental, ciência que 

pressupõe semelhantes interações interdisciplinares (Figura 2), e estuda os efeitos dos xenobi-

óticos ambientais sobre os ecossistemas e os seres humanos (Azevedo and Chasin, 2004).  
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Figura 2: Inter-relação entre a toxicologia ambiental e outras ciências 

 

Ao mesmo tempo, os ecosistemas aquáticos são uma fonte inestimável de recursos, tanto para 

os organismos que neles habitam como para os seres humanos. Neste sentido, as águas aptas 

para o consumo só atingem o 0,03% dos recursos hídricos da Terra, por tanto a degradação 
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dos ecossistemas aquáticos é um tema de extrema preocupação internacional. Nesse respeito, 

é crescente o número estudos internacionais relacionando desordens neurológicas em crianças 

com a ocorrência inadequada do Mn em águas de consumo (Ljung and Vahter, 2007). Esses 

autores até levantaram a hipótese de que é hora de revisar e mudar os valores de referência 

para o manganês em águas de consumo, considerados como “seguros”. Outros autores apon-

tam que, ainda há muitas perguntas sobre como o desequilíbrio dos metais no sistema nervoso 

central contribui à neurodegeneração, especialmente a nível cerebelar (Popescu et al., 2009), 

o que é associado com perda de capacidades cognitivas e neuromusculares 

(Hoppenbrouwers et al., 2008). Desta maneira o presente trabalho está convidando ao debate 

da relação essencialidade/toxicidade do Mn nos organismos em desenvolvimento.   
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Organização da tese 

O desenvolvimento da pesquisa e sua apresentação foram organizadas em quatro etapas: 

1. Revisão bibliográfica dos aspectos básicos sobre o manganês, especiação química e os 

ensaios toxicológicos. Esta etapa terminou com a apresentação dos Capítulos 1 e 2, 

nos quais foram apresentados os antecedentes, estado atual e perspectivas da temática 

proposta, os principais problemas a serem abordados, assim como as principais ferra-

mentas para estudar os mesmos.  

2. Desenvolvimento de estudos de fracionamento em amostras ambientais, na bacia Alto 

Paranapanema (ALPA), visando identificar espécies ou grupos de espécies de manga-

nês e as suas implicações. Esta esta etapa se concluiu com a apresentação do Capítulo 

3, que ofereceu informação da ocorrência, distribuição e possíveis riscos das principais 

espécies de manganês presentes em várias regiões da bacia ALPA o que permitiu sele-

cionar algumas delas e caracterizar os principias danos neurotoxicológicos que elas 

são capazes de induzir nos organismos em desenvolvimento.  

3. Avaliação da importância do fracionamento químico e da especiação química do Mn. 

Esta etapa foi concluida com a apresentação do Capítulo 4, onde foram discutidas as 

possíveis origens do Mn na bacia ALPA, o seu comportamento e implicações ambien-

tais. Ao mesmo tempo, são discutidas várias evidências do mecanismo de neurotoxici-

dade do manganês no desenvolvimento, a partir da análise de resultados in vitro e in 

vivo. Por último foram oferecidas as principais Conclusões do trabalho e as Reco-

mendações pertinentes.   
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CAPÍTULO 1: Introdução ao manganês, aspectos básicos da espe-

ciação química e estudos toxicológicos.  

1.1  Propriedades fisicoquímicas do Mn.  

O manganês (Mn) pertence ao grupo VIIB do sistema periódico e ocorre em 11 estados de 

oxidação, onde o +2, +4 e o +7 são os mais importantes. Os sais divalentes do Mn são os mais 

estáveis, o óxido MnO2 é o composto mais importante de nox +4, e os permanganatos são 

típicos representantes de nox +7 (Cornelis and Nordberg, 2007). 

 

1.2  Produção e usos do Mn.  

A maioria do Mn é obtida em minas abertas ou subterrâneas rasas. Mais de 80% do minério 

de primeira qualidade (teor de Mn >35%) é produzido na África do Sul, na Austrália, no Bra-

sil, no Gabão, na Índia, e mais recentemente na China e na Comunidade dos Estados Indepen-

dentes (CEI) (Cornelis and Nordberg, 2007). 

 

O Mn é usado principalmente em processos metalúrgicos; aproximadamente 90% do metal é 

usado na manufatura de aço como um aditivo de desoxidação e dessulfurização e como com-

ponente de ligas metálicas (Cornelis and Nordberg, 2007). Outros usos do Mn incluem: (i) 

manufatura de baterias de pilha seca; (ii) produção de permanganato de potássio e de outros 

produtos químicos de Mn; (iii) oxidante na produção de hidroquinona; (iv) manufatura do 

vidro; (v) descoramento de material têxtil; (vi) revestimento para eletrodos oxidantes de sol-

das; (vii) fósforos e fogos de artifício; (viii) curtição do couro; e (ix) agente de contraste em 

exames de imagem por ressonância magnética. Entre os compostos orgânicos do Mn encon-

tram-se o aditivo de combustível tricarbonilmetilciclopentadienilmanganês (MMT) e os fun-

gicidas Maneb e Mancozeb (Santamaria, 2008). Adicionalmente, complexos do Mn(II) ou 

(III) são sintetizados com vista ao possível uso como miméticos de enzimas antioxidantes tais 
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como a superóxido dismutase (SOD) ou a catalase (Lanza and Vecchio, 2009). Na figura 3, 

são apresentados alguns desses compostos.  
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Figura 3: Alguns exemplos das aplicações dos complexos de manganês: Mancozeb (fungicida), MMT (aditivo 
para combustíveis); EUK8 (representante de uma classe de miméticos de SOD); Teslascan: agente de contraste 
para MRI. 

 

1.3  Ocorrência do Mn de origem natural.  

Basicamente, todos os íons metálicos ocorrem na crosta terrestre em diferentes abundâncias, 

estados de oxidação e formando compostos, mas às vezes ocorrem também no estado livre. A 

concentração total de um elemento traço pode ser estática e a de suas espécies pode ser alta-

mente dinâmica. Em alguns casos as espécies instáveis no meio ambiente podem ser predo-

minantes e exigem especial atenção (Gupta et al., 2007). O Mn, que é o décimo-segundo 

elemento mais abundante na crosta terrestre (aproximadamente 0,1% em massa), não constitui 

uma exceção, podendo ser encontrado nas rochas, no solo, na água, e nos alimentos. Este e-

lemento não ocorre naturalmente como um metal livre, mas sim em mais de 100 minerais, 

como óxidos, carbonatos e silicatos, que são os mais importantes (Cornelis and Nordberg, 

2007). 
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1.3.1 Ocorrência do Mn nas águas. 

Os ecossistemas aquáticos são normalmente os mais contaminados por íons metálicos tóxicos 

(Gupta et al., 2007). O Mn está presente no ambiente aquático principalmente como espécies 

divalentes e tetravalentes, e a sua distribuição é governada fortemente por variações de pH e 

potencial redox. O Mn(II) é predominante em baixos valores de pH e potencial redox, com 

uma proporção crescente de oxi-hidróxidos de Mn coloidal acima de pH 5,5 em águas não-

distróficas (águas altamente oxigenadas, neutras ou alcalinas, com dureza relativamente alta, 

ricas em nutrientes e povoadas de algas) (Howe et al., 2004).  

 

O Mn trivalente e o tetravalente são bons agentes oxidantes, que ocorrem na fase sólida dos 

solos como óxidos ou oxi-hidróxidos insolúveis. Se complexado com ânions, tais como o sul-

fato (Howe et al., 2004), ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA), pirofosfato e o citrato 

(Klewicki and Morgan, 1998), a espécie Mn(III) pode ser detectada em solução, embora 

tenha geralmente uma vida muito curta (Stueben et al., 2004). Ao mesmo tempo, o citrato 

pode sustentar o ciclo redox Mn(II)/Mn(III) em ambientes aquáticos (Klewicki and Morgan, 

1998). O Mn pode ser interconvertido nas diferentes espécies citadas anteriormente em rea-

ções de oxi-redução, que podem ser abióticas ou bióticas (microbianas) (Howe et al., 2004).  

 

Segundo a agência dos EUA para a Proteção do Meio Ambiente (EPA), as concentrações na-

turais do Mn na água do mar estão na faixa de 0,4 – 10 µg/L, com uma média de 2 µg/L. Da-

dos mais recentes da EPA e da Organização Mundial de Saúde (OMS) sugerem níveis seguros 

de Mn na faixa de 1 – 200 µg/L em águas superficiais (Saric and Lucchini, 2007) e 2,0 mg/L 

para águas de irrigação (Colombini and Fuoco, 1983). Contudo, a EPA e a Food e Drug 

Administration (FDA) têm sugerido que em águas de consumo humano a concentração má-

xima desejável não deva ser maior que 0,05 mg/L (Saric and Lucchini, 2007). 
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1.3.2  Ocorrência do Mn nos sedimentos. 

No meio ambiente, normalmente o sedimento e a água se encontram em um equilíbrio dinâ-

mico. No entanto, a habilidade natural dos sedimentos para acumular íons metálicos propicia 

geralmente concentrações mais elevadas do que as presentes na água e no ar adjacente 

(Gupta et al., 2007). Certamente, em sistemas aquáticos o Mn se encontra principalmente no 

sedimento, onde as concentrações oscilam entre 410 e 6700 mg/kg de peso seco, podendo 

alcançar até 13400 mg/kg em lagos contaminados (Howe et al., 2004). O ciclo sedimentar do 

Mn é dominado por fatores químicos que incluem o índice de oxigênio na água sobrejacente, 

a penetração deste nos sedimentos, e fontes de carbono orgânico bentônico (carbono derivado 

do metabolismo ou decomposição dos organismos que vivem no fundo de rios, lagos e mares) 

(Howe et al., 2004).  

 

1.3.3  Ocorrência do Mn nos alimentos. 

O Mn é um componente natural da maioria dos alimentos, onde a sua concentração varia mar-

cadamente, mas em geral é maior do que o presente na água de abastecimento. As concentra-

ções mais elevadas do Mn são encontradas no trigo e no arroz, para os quais têm sido regis-

tradas concentrações entre 10 e 100 mg/kg. Concentrações elevadas (até 50 mg/kg) também 

são encontradas na castanha, no chá, nas leguminosas, no abacaxi e nos grãos inteiros. Níveis 

inferiores (até 5 mg/kg) estão presentes em produtos como leite, carnes, peixes e ovos. O con-

sumo elevado de Mn pode estar associado às populações que freqüentemente consumem chá. 

Por exemplo, um copo do chá pode conter 0,4 – 1,3 mg de Mn (Saric and Lucchini, 2007). 

 

1.4  Ocorrência do Mn de origem antrópica. 

A deposição através de esgotos municipais, atividade mineira e siderúrgica, o consumo de 

combustíveis fósseis e, em menor escala, a combustão de aditivos de combustíveis e o lixivi-
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amento agrícola constituem as principais fontes antropogênicas desse metal para o meio am-

biente (Howe et al., 2004). 

 
1.5  Fatores que podem influenciar a toxicidade do Mn. 

Segundo Azevedo e Matta (2004) a toxicidade de todo produto químico depende de vários 

fatores que envolvem: 

- toxicocinética, que busca conhecer o destino do agente tóxico em contato com o orga-

nismo, através da descrição da Absorção, Distribuição, Metabolismo e Excreção (ADME); e 

- toxicodinâmica, área que se ocupa do estudo dos mecanismos de ação dos tóxicos nos  

planos, molecular, bioquímico e fisiológico.  

Além disso, a toxicidade de um metal é especifica da sua forma química, nível de exposição e 

período de exposição (Kakkar and Jaffery, 2005). 

 

1.5.1  Exposição ao Mn.  

A via mais importante de exposição ocupacional ao Mn ocorre pela inalação de material par-

ticulado contendo o metal. Isto acontece principalmente nas indústrias de ferro-manganês, 

ferro, aço, baterias de pilha seca e soldagem. A exposição por essa via também pode ocorrer 

durante a mineração do Mn e o processamento do minério (Saric and Lucchini, 2007). Estas 

exposições são associadas com o manganismo, que envolve sintomas psiquiátricos e caracte-

rísticas semelhantes à doença de Parkinson (Erikson et al., 2007b) . Em indivíduos não ex-

postos ocupacionalmente, a rota principal da exposição ao Mn é através dos alimentos, com 

taxa média 2 – 9 mg/ por dia para uma pessoa de 70 kg (Aschner, 2000). Desta maneira, o 

consumo de águas com níveis do Mn mais elevados que 0,4 mg/L (WHO, 2004) foi associa-

do a efeitos neurológicos sub-clínicos (Kondakis et al., 1989), diminuição das funções inte-

lectuais (Wasserman et al., 2006) e a um risco aumentado de mortalidade para crianças du-

rante o primeiro ano de vida (Hafeman et al., 2007).  
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Embora com poucos estudos, os peixes apresentam maior sensibilidade para excesso do Mn 

inorgânico quando comparados com mamíferos e aves, o que sugere que a toxicidade do Mn 

deva ser espécie-dependente. No caso específico dos mamíferos, estes são mais suscetíveis ao 

Mn inorgânico que o da dieta. Ao mesmo tempo, os efeitos registrados em humanos e ratos 

expostos a compostos de Mn de origem orgânica (MMT, Maneb e/ou Mancozeb) parecem 

estar mais associados com o complexo metálico que ao próprio Mn (NRC, 2005), o que pode 

ser uma decorrência da própria especiação do metal.  

 

1.5.2 Rotas de exposição e absorção. 

A disponibilidade biológica do Mn é dependente da rota da exposição e da absorção subse-

qüente. A absorção do Mn na circulação ocorre através de quatro rotas: inalação, ingestão, 

absorção cutânea e injeção intravenosa. A inalação e a ingestão são as rotas mais significati-

vas da exposição (Cowan, 2008).  

 

O Mn ingerido pelo consumo dos alimentos ou da água é absorvido no intestino delgado e 

dirigido ao fígado através da veia porta. Uma vez no fígado, o Mn é excretado na bile antes de 

se incorporar à corrente circulatória. Os mecanismos que regulam a absorção do Mn não são 

compreendidos inteiramente, mas acredita-se que ocorra através de um mecanismo Mn-

específico (Cowan, 2008). Por exemplo, devido às similaridades entre o Fe e o Mn, este últi-

mo pode usar os mesmos mecanismos de transporte do Fe, daí que a deficiência de Fe possa 

aumentar a absorção do Mn. Ademais, a absorção do Mn é dependente da idade, e as crianças, 

especialmente as prematuras, retêm uma proporção mais elevada de Mn do que os adultos 

(Saric and Lucchini, 2007). 

 

Os efeitos mais sérios da exposição ao Mn sobre a saúde ocorrem com a inalação de partícu-

las de Mn de aproximadamente 4 µm, que são absorvidas diretamente na circulação pulmonar 
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(circulação sangüínea que oxigena as células pulmonares) e daí seguem à circulação sistêmica 

(circulação sangüínea que oxigena as células dos demais tecidos corporais) (Saric and Luc-

chini, 2007). Também se verificou que a absorção do Mn através da mucosa olfativa é um 

contribuinte potencial ao depósito do Mn no cérebro. Isto pode ocorrer se o Mn atravessar a 

barreira hematoencefálica (BHE), através de mecanismo(s) cujo funcionamento tem sido alvo 

de várias hipóteses, descritas a seguir (Aschner, 2000).  

 

1.5.3 Distribuição do Mn. 

1.5.3.1 Distribuição do Mn em mamíferos. 

A concentração de Mn na maioria dos tecidos de humanos e animais é aproximadamente 0,1 – 

1 µg/g. Após entrar na circulação sanguínea, o Mn espalha-se rapidamente para outros teci-

dos, sendo acumulado preferencialmente naqueles ricos em mitocôndrias (por exemplo, teci-

dos musculares estriados esqueléticos e tecido adiposo marrom) (Saric and Lucchini, 2007). 

O cérebro tem a menor taxa de acumulação, porém o maior tempo de retenção desse metal 

(Crossgrove e Zheng, 2004).  
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Figura 4: Mecanismos de transporte de manganês através da Barreira Hemato-Encefálica (BHE) para níveis 
fisiológicos de Mn Os transportadores associados com o transporte do manganês (segundo o estado de oxidação) 
são indicados. O complexo do Mn com albumina é limitado para atravessar  a BHE. A largura da seta descreve a 
importância relativa de cada um dos transportadores neste processo. ( ?,) ainda em estudo,  (ZIP8) Transportador 
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A distribuição do Mn no cérebro varia durante o desenvolvimento e o envelhecimento (Saric 

and Lucchini, 2007) e/ou com os prováveis sistemas de transporte do Mn no cérebro, Figura 

4 (Aschner et al., 2007). Segundo estes autores, “Mn(II) livre”, Mn(II)Citrato e 

Mn(III)Transferrina poderiam atravessar a BHE, enquanto o Mn complexado com albumina, 

um componente importante do sangue, teria poucas chances de internalização no cérebro. 

Córtex cerebral

Putâmen 

Hipocampo 

Hipotálamo 

Tálamo 

Culículo inferior

Cerebelo

Ponte medular 

Mn (ng/mg peso molhado)

Controle

0                   0,5                  1                 1,5

 
Figura 5: Distribução do Mn no cérebro após uma única injeção intravenosa de MnCl2 (2 mg /kg). Diferenças 
em relação a cada controle são indicadas (*P , 0.05; **P , 0.01; ***P , 0.001) (Sotogaku et al., 2000). 
 

Dados de estudos com animais sugerem que o cerebelo é uma das áreas do cérebro que mais 

concentra Mn. Por exemplo, Tandon and Chandra, (1978) propuseram a seguinte distribui-

ção do Mn no cérebro: medula > cerebelo > cérebro > ponte medular > medula espinal > res-

tante do cérebro. Sotogaku e colab. (2000), sugeriram que a concentração total do Mn no 

cérebro poderia estar na escala de 0,2 – 0,9 ng/mg do tecido, com a seguinte distribuição: pon-

te medular > culículo inferior > cerebelo > putâmen ≈ córtex cerebral ≈ hipotálamo > hipo-

campo > tálamo (Figura 5). Consistente com esses resultados, Fitsanakis e colab. (2008) de-

monstraram que cerebelo e a ponte medular de cérebro concentram mais Mn do que outras 

regiões tais como o mesencéfalo, o hipocampo, o striatum e o córtex. Porém, ratos expostos a 

concentrações equimolares de ambos os estados de oxidação tiveram um acúmulo cerebral 
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mais elevado de Mn(III) do que Mn(II), mas sem diferenças significativas entre as áreas do 

cérebro estudadas (globo pálido, striatum, tálamo e córtex) (Reaney et al., 2006). 

 

1.5.3.2 Distribuição do Mn em organismos aquáticos.  

Registros de teores elevados de íons metálicos em animais e plantas normalmente são consi-

derados como contaminação ambiental, que é controlada por fatores bióticos e abióticos 

(Gupta et al., 2007). Sendo assim, o Mn pode ser bioconcentrado significativamente pela 

biota aquática, com fatores da ordem de 2000 – 20000 para plantas marinhas e de água doce, 

de 2500 – 6300 para o fitoplâncton, de 300 – 5500 para as macroalgas marinhas, de 800 – 830 

para os mexilhões de zonas de oscilação de marés, e de 35 – 930 para os peixes (Howe et al., 

2004). A absorção de Mn pelos invertebrados aquáticos e peixes aumenta consideravelmente 

com a temperatura e a diminuição da salinidade, e diminui com o aumento de pH, enquanto 

que o oxigênio dissolvido não tem um efeito importante (Howe et al., 2004).  

 

As concentrações de Mn observadas em tecidos de peixes de água doce ou salgada tendem a 

variar entre < 0,2 e 19 mg/kg de peso seco, chegando a 100 mg/kg de peso seco em peixes de 

águas superficiais contaminadas (Howe et al., 2004).  

 

Gomaa e colab. (1995) determinaram que em peixes egípcios a maior concentração de Mn 

estava no cérebro (0,331 mg/kg), enquanto que a mais baixa foi encontrada em músculos 

(0,048 mg/kg), que foi mais baixa do que no fígado (0,152 mg/kg). De acordo com isto, a 

concentração de 54Mn nos peixes cultivados em pH 5,3 foi significativamente mais elevada 

(1,7 vezes) do que em peixes cultivados em pH 7,5, onde as vísceras, o cérebro, e os olhos 

mostraram o mesmo padrão de bioconcentração (Rouleau et al., 1996). Adicionalmente, foi 

demonstrado que o 54Mn é preferencialmente concentrado nos ossos, nas brânquias, na pele e 

no cérebro (Adam et al., 1997). Estudos com o peixe Channa asiatica revelaram os mais ele-
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vados níveis de Mn (~ 25 µg/g) nos ossos e os músculos apresentaram a mais baixa concen-

tração (~0,4 µg/g), enquanto os restantes órgãos e tecidos avaliados mostraram valores simila-

res (Ezoe et al., 2001) 

 

Trabalhos de campo com duas espécies de peixe (Oreochromis niloticus e O. mossambicu) 

reveleram um similar padrão de distribuição para o Mn: osso > brânquia > fígado > músculo, 

onde o nível do Mn oscilou entre 159 e 203 mg/kg (Chatterjee et al., 2006). Resultados se-

melhantes foram encontrados nas amostras de Argyrosomus japonicus tratadas com MnCl2, 

sob diferentes graus de salinidade (Partridge and Lymbery, 2009). É sabido que os ossos 

podem armazenar minerais como um mecanismo de defesa ou desintoxicação (Thomas et al., 

1990), mas pode mediar processos de toxicidade pela liberação do metal (Silbergeld, 1991).  

 

Embora o Mn tenha sido considerado um agente neurotóxico para mamíferos (Erikson et al., 

2007b) e peixes (Herrera and Catap, 1992; Krishnani et al., 2003), até o presente não exis-

tem estudos referentes à distribuição do Mn no cérebro de peixes.  

 

1.5.4 Excreção  

A homeostase do Mn é conseguida primariamente pela excreção. O Mn absorvido é excretado 

quase que exclusivamente através da parede intestinal por diversas rotas, onde a bile é a prin-

cipal. O Mn é removido do sangue pelo fígado, onde, conjugado com a bile, é excretado nos 

intestinos. Alcançando os intestinos, a maior parte do metal é excretada pelas fezes. Pequenas 

quantidades de Mn podem ser encontradas na urina, no leite ou nas placas da pele afetadas 

pela dermatose neutrofílica aguda. Entretanto, após exposição ao MMT, a excreção do Mn 

ocorre em grande parte através da urina, em quantidades comparáveis com a excreção gastrin-

testinal. Isto foi atribuído à bio-transformação do MMT no rim (Saric and Lucchini, 2007). 
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1.6  Essencialidade e toxicidade do Mn. 

1.6.1 Deficiência do Mn. 

O Mn, como o zinco e o cobre, é essencial para o desenvolvimento normal pré-natal e neona-

tal (Saric and Lucchini, 2007). O Mn é essencial para seres humanos e animais e desempe-

nha um papel importante no funcionamento do sistema nervoso, na mineralização dos ossos, 

no metabolismo e regulamento energético e de proteínas, na proteção celular contra espécies 

reativas de oxigênio, e na formação de glicosaminoglicanos (substâncias que atuam na forma-

ção, manutenção e reparação de tecidos estruturais) (Santamaria, 2008). Diversos sistemas 

enzimáticos são dependentes do Mn para as suas respectivas funções regulatórias tais como a 

superóxido dismutase mitocondrial, a piruvato carboxilase, decarboxilases, hidrolase, deidro-

genases, sintetases e liases (Saric and Lucchini, 2007; Santamaria, 2008). Há evidências 

limitadas de desordens ou doenças nos seres humanos que possam ser associadas com um 

desequilíbrio nos níveis celulares do Mn, podendo ser citados a esclerose lateral amiotrófica, a 

acromegalia, a doença catabólica e a epilepsia (Saric and Lucchini, 2007). Entretanto, estu-

dos com animais mostraram claramente que a deficiência do Mn pode originar anomalias es-

queletais, retardo do crescimento, falha do ouvido interno e ataxia (Saric and Lucchini, 

2007). 

 

1.6.2 Toxicidade do Mn em mamíferos.  

Em humanos, assim como em modelos in vivo e in vitro, o Mn pode induzir nefrotoxicidade 

(Atessahin et al., 2003; Ponnapakkam et al., 2003), hepatoxicidade (Casalino et al., 2007; 

Xu et al., 2008), cardiotoxicidade (Brurok et al., 1997; Yang et al., 2006), imunotoxicidade 

(Oweson et al., 2008), alterações hematológicas, toxicidade reprodutiva, endocrinotoxicida-

de, genotoxicidade e carcinogenotoxicidade (Saric and Lucchini, 2007). Porém o sistema 

nervoso central (CNS) é o principal alvo da toxicidade do Mn, onde crianças e recém-

nascidos representam os subgrupos mais sensíveis das populações (Saric and Lucchini, 
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2007; Erikson et al., 2007). Neste sentido, foi mostrado que as células neuronais SHSY5Y 

depois do primeiro dia de cultura e tratadas por 24 h com MnCl2 são significativamente mais 

sensíveis do que os outros tipos de células, resultando em cerca de 160%, 150% e 140% de 

inibição no crescimento celular (efeitos agudos) para linhagens da glia (GL15), do fígado 

(HepG2) e renais (MDCK), respectivamente, Figura 6 (Rovetta et al., 2007).  

Tempo de tratamento (dias)

IC
50

 ( µµ µµ
M

)
IC

50
 (

µµ µµ
M

)

 
Figura 6: Estudo comparativo da IC50 para o MnCl2, determinada  a partir de ensaios de densidade celular com 
linhagens celulares representativas de diferentes tecidos expostas ao Mn. Rim (MDCK , ▲), fígado (HepG2, ∆), 
glial (GL15, ■), neurônios (SHSY5Y , □) (Rovetta et al., 2007). 
 

Quando a exposição é prolongada (efeitos crônicos) a partir do segundo dia a sensibilidade 

relativa celular para o Mn muda, porém maior do que exposições por curto período, mostran-

do uma sensibilidade elevada das células HepG2 e forte resistência de células MDCK, en-

quanto que as células GL15 e neurônios (SHSY5Y) mostraram uma sensibilidade intermediá-

ria, Figura 6 (Rovetta et al., 2007). 

 

Certamente, hoje é bem aceito que os neurônios são 

mais sensíveis do que os astrócitos na neurotoxicidade 

do Mn (Zwingmann et al., 2003; Malthankar et al., 

2004). Entretanto, estudos comparativos com neurônios de diferentes regiões do cérebro são 

escassos. Ao mesmo tempo, nenhum dado está disponível sobre os efeitos neurológicos da 

exposição ao Mn durante os primeiros estágios da vida e após longos períodos (Erikson et al. 

Estudos da neurotoxicidade do 

Mn com neurônios de diferen-

tes regiões do cérebro são es-

cassos. 
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2007). Por outro lado, diversas doenças neurodegenerativas e desordens neuropsiquiátricas 

estão associadas à ocorrência execessiva de Mn no cérebro, tais como a demência, doença de 

Alzheimer, esquizofrenia, esclerose lateral amiotrófica e autismo (Banta and Markesbery, 

1977; Donaldson, 1987; McEachern et al., 2000; Herbert et al., 2006) 

 

1.6.3 Toxicidade do Mn para organismos aquáticos. 

A água é um recurso precioso e os peixes têm sido usados com sucesso para monitorar a con-

taminação química e potenciais efeitos adversos sobre a saúde humana associados à contami-

nação hídrica. Exemplos destas contaminações incluem o desregulamento da função tireóidea 

pelas bifenila policloradas (PCBs), indução de tumores associada com descargas industriais e 

retardo no desenvolvimento embrionário de espécies aquáticas expostas a metais liberados 

pelas indústrias e mineradoras (Tyler et al., 2008). Trabalhos com plantas aquáticas demons-

traram que o Mn é fitotóxico e mutagênico (Singh, 1978; Kitao et al., 1997). 

 

Poucos estudos de toxicidade aguda ou crônica para or-

ganismos aquáticos têm sido desenvolvidos com Mn 

(Stubblefield et al., 1997). A LC50 do Mn iônico como 

cloreto e/ou sulfato foi determinada para várias espécies de peixes a 96 h de exposição, sendo 

encontrado o valor mais baixo (2,4 mg/L) para a Oncorhynchus kisutch e o valor mais alto 

(3350 mg/L) para a Heteropneustes fossilis (Howe et al., 2004). Ao mesmo tempo, as toxici-

dades mais elevadas foram observadas em água brandas (25 mg/L de CaCO3), nos estágios 

embrionários da truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss), quando os seus ovos foram expostos a 

1 mg/L de MnSO4 por 29 dias. Alevinos da truta marrom (Salmo trutta), quando expostos 30 

dias ao MnCl2 (~0,4 mg/L) em pH 6,5, mostraram uma redução significativa nos níveis de 

cálcio e sódio (Howe et al., 2004). Adicionalmente, alterações hematológicas foram observa-

das em Colisa fasciatus e Oreochromis niloticus, quando expostos a MnSO4 (2500 mg/L para 

Estudos da toxicidade do Mn 

em sistemas aquáticos ainda 

são escassos.  
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90 h) e a MnCl2 (500  – 1500 mg/L para 96 h), respectivamente (Agrawal and Mahajan, 

1980; Al-Akel et al., 1998). Outros estudos mostraram aumento na mortalidade das trutas 

arco-íris e marrom na presença de formas oxidadas do Mn (concentração total <0,5–1 mg/L) 

na interfase entre zonas anóxicas e oxigenadas e sob pH ácido (4,5–5,4), onde a concentração 

de Mn inorgânico lábil oscilava entre 0,1–0,4 mg/L (Howe et al., 2004).  

 

Adicionalmente, MnCl2 induziu múltiplas alterações histopatológicas no cérebro, no coração 

e no fígado da perca-gigante (Lates calcarifer) (Krishnani et al., 2003). Espécimes de carpa 

(Cyprinus carpio) apresentaram uma diminuição de anticorpos e do hematócrito após exposi-

ção a águas com 50 mg/L de Mn(II) por 2,5 meses, conjuntamente com o aumento da concen-

tração de Mn nos órgãos linfóides (baço e rim), consistente com um efeito imunotóxico 

(Cossarinidunier et al., 1988). 

 

A neurotoxicidade tem sido discutida como a questão principal da exposição ambiental ao Mn 

(Erikson et al.,2007; Quintanar, 2008), mas poucos estudos apontam esse tipo de dano nos 

peixes. Por exemplo, alterações morfológicas nos cérebros de Oreochromis niloticus e Lates 

calcarifer foram registradas depois de exposições a MnCl2 (2000 mg/L por 8 dias e 220 mg/L 

por 96 h, respectivamente) (Herrera and Catap, 1992; Krishnani et al., 2003).  

 

Entretanto, a maioria desses testes foi realizada usando o 

Mn iônico e pouco é sabido sobre a toxicidade aquática 

do Mn coloidal e/ou complexado, embora seja assumido 

que a toxicidade destas espécies seja menor que as respectivas espécies iônicas (Howe et al., 

2004).  

 

Vários autores têm sugerido que a dureza da água afeta significativamente a toxicidade do Mn 

nos primeiros estágios de vida da truta marrom (62 dias), sendo que a toxicidade diminui com 

O papel da especiação química 

na toxicidade do Mn ainda 

precisa ser estudado. 
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o aumento na dureza da água (30 – 450 mg/L de CaCO3). Nesse sentido, os valores de IC25, 

baseados na sobrevivência e no crescimento, variaram de 4,7 mg/L sob 30 mg/L de CaCO3 a 

8,7 mg/L sob 450 mg/L de CaCO3 (Stubblefield et al., 1997). Entretanto, outros estudos su-

geriram que a toxicidade aguda ou crônica do Mn para as espécies Pimephales promelas e 

Ceriodaphnia dubia não variam sob mudanças da dureza da água (Stubblefield et al., 1997).  

 

Ao mesmo tempo, tem sido sugerido que o Mn catiônico é mais tóxico que o Mn aniônico, 

assim como o Mn(II) seria três vezes mais tóxico que o Mn(III) (Saric and Lucchini, 2007). 

Porém, resultados de estudos in vitro apontam o contrário (Reaney et al., 2002; HaMai and 

Bondy, 2004; Reaney and Smith, 2005). Ante essas aparentes divergências, pode se identifi-

car que o papel da especiação química na toxicidade do Mn não tem sido esclarecido satisfa-

toriamente.  

 

1.7  Tratamentos da intoxicação por Mn. 

A falta de detalhes sobre os mecanismos moleculares envolvidos na toxicidade do Mn, como 

será discutido adiante, explica a inexistência de intervenções clínicas eficazes para casos de 

intoxicações com este metal nos seres humanos. Em casos severos do envenenamento com 

Mn, a terapia da quelação tem sido recomendada, embora o EDTA, um quelante amplamente 

utilizado nesse tipo de tratamentos, tenha tido pouco sucesso pelo fato de remover apenas o 

Mn extracelular (Aschner et al., 2007). Ao contrário, um tratamento mais eficaz foi obtido 

com o paraaminossalicilato de sódio (PAS) (Jiang et al., 2006), mas o mecanismo exato des-

sa remoção permanece desconhecido (Aschner et al., 2007). 

  

1.8  Biomarcadores da toxicidade do Mn. 

Biomarcadores são indicadores internos de mudanças nos organismos em nível molecular ou 

celular, que têm grande potencial para ajudar a compreender alterações ambientais e melhorar 
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os processos de avaliação de risco. Um biomarcador válido pode ser considerado um elemen-

to-chave na relação entre uma exposição ambiental específica e o impacto na saúde (Bennett 

and Waters, 2000).  

 

Biomarcadores moleculares podem ser classificados em três categorias (Bennett and Waters, 

2000; Azevedo and Chasin, 2004), mas na realidade eles funcionam integrados (Bennett 

and Waters, 2000). 

1. Biomarcadores de exposição, que são usados para avaliar a(s) dose(s) a que um indi-

víduo foi exposto, mas não informam sobre o grau do efeito ;  

2. Biomarcadores de efeito são usados para medir alterações bioquímicas, fisiológicas ou 

outras que possam ser correlacionadas com efeitos negativos na saúde de um indiví-

duo; 

3. Biomarcadores de susceptibilidade, que oferecem a informação sobre a susceptibili-

dade de um indivíduo a um tipo de doença de origem ambiental. Essa susceptibilidade 

pode surgir por causas genéticas ou não, tais como idade ou regime alimentar. 

 

1.8.1 Biomarcadores de exposição. 

O nível de Mn urinário, apesar de detectável (Aschner et al., 2005), não é um indicador útil 

da exposição ao metal, pois representa somente 1% da quantidade de Mn diariamente absor-

vida e 6% da quantidade total excretada (Smargiassi and Mutti, 1999). Ao mesmo tempo, o 

uso da concentração de Mn no sangue (B-Mn) como marcador de exposição é controverso, 

principalmente porque o B-Mn muda muito pouco com a exposição. Alternativamente, tem 

sido proposta a relação Mn/Fe existente neste meio (Cowan, 2008). Por outro lado, as amos-

tras de cabelo têm sido propostas como marcadores da exposição ao Mn (Bouchard et al., 

2007). Entretanto, diversas dificuldades são encontradas com o uso do cabelo como um bio-
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marcador, dado que a textura, a cor, o uso de xampus, a taxa de crescimento do fio e a amos-

tragem podem afetar negativamente os resultados finais das análises (Ljung et al., 2007).  

 

1.8.2 Biomarcadores de efeito. 

Kim (2004) sugeriu que as intensidades elevadas do sinal T1 das imagens da ressonância 

magnética (MRI) poderiam servir como um biomarcardor da exposição ao Mn. Ele sugeriu 

que o nível do Mn necessário para aumentar as intensidades do sinal em MRI é muito mais 

baixo do que o ponto inicial necessário para o surgimento de evidências clínicas do manga-

nismo. Entretanto, a inconsistência no significado clínico dos sinais elevados detectados em 

MRIs não tem permitido a aceitação dessas medidas como biomarcador válido na avaliação 

de intoxicações com Mn (Santamaria, 2008).  

 

1.8.3 Biomarcadores de susceptibilidade. 

Tem sido sugerido recentemente que alterações na expressão 

de diversos genes possam ser usadas como biomarcadores para 

avaliar a toxicidade de produtos químicos em laboratório e 

para biomonitoramento ambiental (Bennett and Waters, 2000; Neumann and Galvez, 

2002; Tyler et al., 2008). Astrócitos de humanos tratados com MnCl2 apresentaram um au-

mento na expressão de 28 genes que codificam quimoquinas, citoquinas, processos pró-

inflamatórios e funções semelhantes. Da mesma forma, 15 genes tiveram suas expressões 

diminuídas, aqueles que codificam funções envolvidas na réplica e no reparo do DNA e no 

controle do ciclo celular (Sengupta et al., 2007). Estudos com amostras de cérebro de maca-

cos expostos por inalação ao MnSO4 mostraram que houve diminuição na expressão dos ge-

nes transportador de glutamato-1 (GLT-1) e tirosina hydroxilase (TH) no putâmen e no córtex 

frontal, e um significativo aumento na expressão dos genes GLT-1, transportador de glutama-

to/aspartato (GLAST) e TH na região palidal, do gene TH no córtex olfativo e finalmente do 

Até hoje não existem 

biomarcadores precisos 

da toxicidade do Mn  
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gene GLAST no cerebelo (Erikson et al., 2007a). Entretanto, expressões de genes ainda não 

são biomarcadores validados de susceptibilidade (Santamaria, 2008) e mais estudos in vitro 

e in vivo são necessários.  

 

Em uma aproximação diferente, como a exposição ao Mn altera o metabolismo do Fe, mu-

danças nas concentrações de algumas proteínas relacionadas ao metabolismo do Fe têm sido 

avaliadas em amostras de soro como biomarcadores da toxicidade do Mn, tais como ferritina, 

transferrina (Tf) e do receptor de transferrina (TfR) (Lu et al., 2005).  

 

1.9  Mecanismos de toxicidade do Mn. 

1.9.1 Mecanismos de toxicidade do Mn em mamíferos.  

1.9.1.1 Neurotoxicidade. 

Diversas hipóteses têm sido avaliadas para explicar a neurotoxicidade do Mn (Erikson et al., 

2007b; Quintanar, 2008), as quais incluem: (1) alterações mitocondriais e do metabolismo 

energético, (2) alterações nos níveis de neurotransmissores e a morte por excitotoxicidade, (3) 

ativação de caspases e morte por apoptose, (4) oxidação de componentes celulares por 

Mn(III), (5) déficit de Fe, o que estimulariaa o aumento da concentração do Mn no sistema 

nervoso central, conduzindo à exacerbação da neurotoxicidade do Mn via alterações do meta-

bolismo de neurotransmissores (Erikson et al., 2005), e por último, (6) o Mn pode gerar alte-

rações na homeostase do Fe e subseqüente incremento de estresse oxidativo (Li et al., 2006).  

 

1.9.1.2 Nefrotoxicidade e Hepatotoxicidade. 

O manganês induz nefrotoxicidade e hepatoxicidade, porém as incertezas enquanto a Meca-

nismo são ainda maiores que as existentes para os eventos de neurotoxicidade. No entanto, a 

ocorrência de estresse oxidativo é um fator comum (Atessahin et al., 2003; Xu et al., 2008).  
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1.9.1.3 Cardiotoxicidade.  

Algumas evidências sugerem que, em humanos e animais, o Mn induz cardiotoxicidade devi-

do a um rápido acúmulo do metal no tecido do coração, gerando ruptura mitocondrial e obs-

trução dos canais de Ca (Jiang and Zheng, 2005). De fato, estudos in vitro demonstraram 

que o Mn(II) na forma de MnCl2 é absorvido e retido em tecido cardíaco mais rapidamente do 

que o difosfato de dipiridoxil Mn(II) (MnDPDP) em uma relação do 8:1. Conseqüentemente o 

MnCl2, e não o MnDPDP, perturba o metabolismo energético mitocondrial devido a um ligei-

ro aumento da (CrP) creatina fosfato, da trifosfato de adenosina (ATP) e da diminuição de 

teores de creatina e/ou fluxo intracelular de Ca2+ (Brurok et al., 1997). Isto poderia estar as-

sociado a uma expressão diminuída do mRNA da subunidade α-1C do canal de cálcio tipo L, 

conforme estudos com miócitos ventriculares isolados do rato (Yang et al., 2006). 

 

1.9.2 Mecanismos de toxicidade do Mn em peixes. 

Ao contrário do número de estudos em humanos e outros mamíferos, nos organismos aquáti-

cos existem poucas investigações acerca do mecanismo da toxicidade do Mn (Howe et al., 

2004). De fato, o mecanismo da toxicidade do Mn em peixes não foi bem definido (Partridge 

and Lymbery, 2009).  

 

1.9.2.1 Neurotoxicidade. 

Apesar de terem sido relatadas alterações morfológicas no cérebro de peixes expostos ao Mn 

(Herrera and Catap, 1992; Krishnani et al., 2003), o mecanismo associado a essas altera-

ções não é conhecido. Adicionalmente, Nayak e colab. (1999) sugeriram que o cérebro do 

teleósteo Channa punctatus não apresentou alterações no sistema antioxidante quando tratado 

A neurotoxicidade do Mn é o dano mais notório deste metal, porém os mecanismos asso-

ciados permanecem ainda não resolvidos, e conseqüentemente os tratamentos terapêuti-

cos não têm sido efetivos.  
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com MnCl2, onde a inibição da atividade da catalase é compensada pelo aumento na atividade 

da peroxidase (POD), mantendo desse modo a desintoxicação do H2O2.  

 

1.9.2.2 Desregulação osmótica.  

Nyberg e colab. (1995) sugeriram que ação tóxica do Mn em peixes seja provavelmente simi-

lar à de outros metais, iniciando-se pela deposição nas brânquias e causando em seguida o 

rompimento das funções fisiológicas iono- e/ou osmo-reguladoras. (Partridge e Lymbery, 

2009) sugeriram que a maior toxicidade do MnCl2 em ambientes de alta salinidade seja devi-

da aos seus efeitos na osmorregulação, apesar da absorção ser reduzida. 

 

1.9.2.3 Desregulamento do metabolismo de carboidratos.  

Nath and Kumar (1988) revelaram que Colisa fasciatus exposto a MnSO4, apresentou uma 

diminuição nos níveis de glicogênio muscular e aumento do teor do ácido lático em sangue. 

(Partridge e Lymbery, 2009) encontraram uma redução dos níveis de potássio e glicogênio 

no fígado de exemplares jovens de Argyrosomus japonicus quando expostos a MnCl2. 

 

1.9.2.4 Imunotoxicidade. 

Cossarinidunier e colab. (1988) relataram que as exposições da carpa ao Mn estimularam a 

fagocitose. Ghanmi e colab. (1990) mostraram que o MnCl2 alterou o sistema imune de pei-

xes in vivo e in vitro devido à modulação da atividade das células assassinas naturais (NK 

cells). 

 

1.9.2.5 Desregulamento do metabolismo de íons. 

Como outros metais tais como cádmio, cromo, cobre, ferro, mercúrio, molibdênio, prata e 

zinco, o Mn é captado rapidamente pelos ovos e larvas e conseqüentemente danifica as fun-

ções fisiológicas normais de Ca2+ e de Mg2+ por se ligar aos receptores desses íons. As fases 
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iniciais do desenvolvimento dos ovos parecem ser as menos sensíveis para as concentrações 

ambientais do metal, já que aparentemente não interferem com a fecundação (Finn, 2007). 

 

1.10 Especiação química: conceitos, métodos e importância - destaque para 

o Mn. 

Hoje, já é bem aceito que o comportamento particular dos metais-traço no ambiente está de-

terminado mais pelas propriedades físico-químicas de suas espécies do que por suas concen-

trações totais (Tack and Verloo, 1995). A seguir serão abordados alguns aspectos relevantes 

da especiação química de metais, com destaque para o Mn. 

 

1.10.1   Definição de especiação e fracionamento.  

Há algum tempo foi resolvida a confusão conceitual entre os termos especiação e fraciona-

mento, para o qual foram sugeridas quatro definições (Templeton et al., 2000) aceitas até 

hoje:  

I) Espécie química é a forma química específica de um elemento, definida pela sua 

composição isótopica, estado eletrônico ou de oxidação, e/ou a estrutura molecular 

ou de seu complexo.  

II) A análise de especiação é a atividade da química analítica que identifica e/ou 

quantifica uma ou várias espécies químicas individuais em uma amostra.  

III) A especiação de um elemento é a distribuição do mesmo entre as espécies quími-

cas definidas de um sistema.  

IV) Fracionamento é o processo de classificação de um elemento ou de um grupo de 

elementos de uma determinada amostra de acordo com as suas propriedades físicas 

(por exemplo, tamanho, solubilidade) ou químicas (por exemplo, complexação, re-

atividade). Esta classificação deve ser usada quando a especiação não é aplicável 

ou factível. 
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1.10.2  Análisede especiação e fracionamento.  

Nas últimas décadas, foi feita uma distinção em função das abordagens analíticas entre a es-

peciação ambiental e a biológico-médica. Entretanto, problemas analíticos tais como amostra-

gem, conservação das amostras, limites de detecção, entre outros, são geralmente similares 

em ambos os campos, e conseqüentemente essa distinção artificial não existe realmente 

(Michalke, 2003). 

 

1.10.2.1 Amostragem. 

Geralmente, a etapa da amostragem é uma das mais críticas na análise de especiação, onde 

interferências descontroladas nos equilíbrios de uma espécie causam sérios erros. Entre tais 

interferências contam-se: modificações biológicas por microorganismos, oxidação pelo oxi-

gênio atmosférico, variações térmicas (que podem conduzir à precipitação do analito) e a con-

taminação de amostras biológicas com ferramentas metálicas. A representatividade da amos-

tra freqüentemente não é garantida, especialmente nas amostras do solo e sedimentos, onde a 

importância de perdas de analito por fixação nas paredes do amostrador tem sido cada vez 

mais reconhecida (Michalke, 2003).  

 

1.10.2.2 Estocagem e preparação das amostras para análise. 

As amostras tipicamente não podem ser analisadas no local, necessitando de armazenamento 

sob condições limpas, bem como de processamentos fáceis e rápidos, para não alterar a amos-

tra original. Sendo assim, é aconselhável o armazenamento por curto prazo, preferivelmente a 

4oC. Para o armazenamento das amostras durante longo prazo, são recomendados a liofiliza-

ção ou o congelamento a –80oC. Não obstante, algumas espécies voláteis podem ser perdidas. 

Nenhum agente que possa gerar mudanças no pH deve ser adicionado, e os ciclos de descon-

gelamento/congelamento devem ser evitados. No acondicionamento das amostras devem ser 
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usados materiais poliméricos ao invés de materiais de vidro, para evitar ou diminuir os even-

tos de complexação (Michalke, 2003).  

 

1.10.2.3 Dinâmica e especiação.  

Os sistemas aquáticos naturais geralmente estão sujeitos a mudanças e praticamente nunca se 

encontram em equilíbrio termodinâmico, fato que é freqüentemente ignorado em diversos 

modelos e planejamentos experimentais (Leeuwen et al., 2005). Por essa razão, o conheci-

mento de fatores dinâmicos é fundamental para estabelecer uma base quantitativa rigorosa nas 

inter-relações estabelecidas entre a especiação do íon metálico, a biodisponibilidade, a bioab-

sorção e as escalas de tempo em que esses processos ocorrem, assim como para avaliações de 

risco (Templeton et al., 2000; Leeuwen et al., 2005). Tal compreensão de um sistema com-

plexo é igualmente uma condição prévia para a interpretação apropriada dos dados analíticos 

obtidos de sistemas que não estão em equilíbrio (Templeton et al., 2000), contrariamente a 

outras aproximações de limitado valor preditivo tais como o modelo do ligante biótico (BLM, 

Biotic Ligand Model), e o modelo da atividade do íon livre (FIAM, Free Ion Activity Model) 

para metais (Templeton et al., 2000; Leeuwen et al., 2005). Consistentemente com isto, tem 

sido demonstrado recentemente que, para a maioria dos organismos, as taxas de bioabsorção 

de um metal não são uma constante universal, onde as concentrações corporais são reguladas 

por variações temporais nas concentrações do metal, incluindo a especiação química. Portanto 

a modelagem dos efeitos da exposição a um metal somente pode ser estimada (Vink, 2009). 

 

1.10.2.4 Especiação do Mn em água. 

 
Diversos métodos químicos de especiação e fracionamento já foram descritos para compreen-

der o comportamento ambiental dos metais e das suas espécies (Tack and Verloo, 1995; 

Templeton et al., 2000; Michalke, 2003).  

 



CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO À QUÍMICA E TOXICOLOGIA DO MANGANÊS 

__________________________________________________________________________________________________________
Hernández, R.B., 2009. Fracionamento e especiação do Mn como determinantes de seu comportamento geoquímico e neurotóxico  

28 

A voltametria de redissolução anódica (Anodic Stripping Voltammetry) ou a voltametria de 

redissolução anódica com pulso diferencial foram aplicadas com sucesso na investigação da 

especiação do Mn em função de pH em amostras de rios e riachos, e em soluções aquosas 

diluídas (Pearson and Greenway, 2005). Mediante espectroscopia XANES (X-ray Absorpti-

on Near-Edge Structure) em amostras da água de um lago, foram identificadas diferentes es-

pécies de Mn (Mn(II), Mn(III) e Mn(IV), este último encontrado em maior proporção. A vari-

ação nos estados de oxidação foi atribuída às mudanças de profundidade e às condições anae-

róbias (Stueben et al., 2004). 

 

Com relação àqueles compostos industrialmente mais importantes do Mn, escassos trabalhos 

na literatura especializada têm sido relatados, a grande maioria dos quais lidando com o 

MMT. A esse respeito, métodos cromatográficos de alto desempenho foram utilizados para a 

determinação de MMT e seus derivados não metilados como o ciclopentadieniloMn (CMT) e 

o Mn inorgânico (Walton et al., 1991; Butcher et al., 1999). 

 

1.10.2.5  Especiação do Mn em solos e sedimentos. 

Estudos feitos na Austrália com amostras de solos agrícolas, mediante espectroscopia XA-

NES, permitiram determinar mudanças nos estados de oxidação do Mn, sendo identificados 

Mn(II), Mn(III) ou Mn(IV) (Twining et al., 2004). Trabalhos com espectroscopia EXAFS 

(Extended X-ray Absorption Fine Structure) permitiram estudar as diversas fases sólidas no 

ciclo do Mn em lagos eutrofizados (Friedl et al., 1997).  

 

Em amostras de sedimentos, os estudos do Mn têm sido bem sucedidos com a aplicação de 

métodos de fracionamento como o protocolo de Tessier (Pearson and Greenway, 2005). 

Davidson e colab. (1998) utilizaram o conhecido esquema extração seqüencial “Bureau 

Community of Reference” (BCR), verificando que o Mn é predominante na fração residual ou 
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inerte, mas em áreas mais profundas encontra-se associado frações reduzíveis. Em outro estu-

do, (Pizarro et al., 2003) encontraram quase 50 % do Mn na fração residual, seguido de Mn 

ligado a hidr(óxidos) de Fe e Mn e, em menor proporção, como metal intercambiável.  

 

1.10.2.6  Especiação do Mn em matrizes biológicas. 

Estudos da transferência de elétrons no fotossistema II de plantas fotossintéticas, nos quais o 

Mn muda seus estados de oxidação, foram desenvolvidos mediante espectroscopia XANES 

(Dau et al., 2001; Robblee et al., 2001). Determinações de Mn(II) e Mn(III) foram feitas em 

mitocôndrias de cérebro sob uma gama de condições. O estudo foi estendido à investigação da 

formação de Mn(III) a partir da oxidação de Mn(II) por espécies reativas de oxigênio em célu-

las PC12 (Gunter et al., 2005).  

 

A combinação da eletroforese capilar, plasma indutivamente acoplado e espectrometria de 

massa (CE-ICP-MS) permitiu a determinação das espécies Mn-arginase, Mn-trasferrina e Mn-

albumina, dentre outras, em amostras de fígado (Michalke, 

2004). Através de perfusão in situ, outros autores estuda-

ram o trânsito das espécies 54Mn(II), 54Mn(II)-citrato e 

54Mn(III)-transferrina (54Mn-Tf) através da barreira hematoencefálica. Embora o coeficiente 

de fluxo para o interior do cérebro (Kin) mostrou-se semelhante para as três espécies, a espécie 

Mn(II)citrato (como forma não-protéica presente no sangue) foi incorporada proporcional-

mente mais do que as outras. Esses resultados mostram claramente a importância que a espe-

ciação tem na cinética do metal através da barreira hematoencefálica e, por conseguinte, na 

penetração no cérebro (Crossgrove et al., 2003).  

 

A especiação do Mn pode  

determinar a sua velocida-

de de penetração no cére-

bro. 
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1.10.2.7 Controle da qualidade em análises de especiação.  

De acordo com (Michalke, 2003), o controle da qualidade deve ter um papel dominante nas 

análises de especiação, sugerindo alguns aspectos fundamentais tais como: 

• Calibração, processo que deve ser feito com padrões de estequiometria conhecida, 

com base na massa e não no volume, e preferivelmente em replicatas. Adicionalmente, 

os produtos químicos utilizados devem ser de elevada pureza e os gráficos da calibra-

ção devem ser gerados.  

• Quantificação, que constitui a base das análises de balanço de massas, que por sua 

vez permite obter informação sobre perdas e contaminações. A quantificação pode ser 

feita pelos métodos de padronização interna e/ou de adição padrão, mas isto não é pos-

sível ao monitorar compostos desconhecidos. Nestes casos, a quantificação somente 

pode ser estimada, comparando áreas máximas da espécie desconhecida com as res-

pectivas dos gráficos de calibração de uma espécie conhecida.  

• Uso de materiais de referência certificados (CRM, Certified Reference Material), 

considerado por muitos uma das melhores soluções para o controle da qualidade. En-

tretanto, tal prova não é totalmente indispensável, porque as matrizes de amostras reais 

nem sempre são totalmente idênticas à matriz do CRM. Além disso, a concentração da 

espécie sujeita a análise pode ser diferente da sua similar no material de referência, al-

terando assim o resultado da análise. Finalmente, para alguns elementos não estão dis-

poníveis os CRM.  

 

1.10.3  Utilidade das análises de especiação: destaque para caso do Mn. 

Somente o conhecimento da espécie química dos elementos pode conduzir a uma compreen-

são das reações químicas e bioquímicas que envolvem estas espécies, fornecendo assim a in-

formação sobre a toxicidade ou a essencialidade (Michalke, 2003). Os trabalhos relacionados 

com especiação do Mn têm se concentrado na investigação do transporte deste metal e de suas 
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espécies nos sistemas biológicos (Pearson and Greenway, 2005). Por exemplo, no leite, no 

soro e no fluido cerebroespinal humanos foram identificadas as espécies Mn(II) e de Mn(III) 

tais como o Mn(III)transferrina, Mn(II)-Citrato e/ou Mn(III)Citrato, capazes de atravessar a 

barreira hematoencefálica. Análises das mitocôndrias do cérebro indicaram que a espécie pre-

dominante nessa organela é o Mn(II). Baseado nestes conhecimentos, múltiplos mecanismos 

têm sido propostos para explicar como o Mn pode atravessar a barreira hematoencefálica, 

como descrito anteriormente (Michalke et al., 2009).  

 

Além disso, as análises de especiação vêm se constituindo em uma ferramenta essencial na 

avaliação e gerenciamento de riscos ambientais e para a saúde (Wilken, 1998; Michalke, 

2003; Yokel et al., 2006). Neste sentido, a metodologia pioneira de avaliação e gestão de ris-

co ambiental, oriunda da Academia Nacional de Ciência Americana (NAS) e adaptada pela 

EPA, separam ambas as tarefas e, no referente à avaliação de risco, é tradicionalmente com-

posta por quatro etapas inter-relacionadas (Azevedo and Chasin, 2004), que podem ser apli-

cadas no caso do Mn ou outro xenobiótico.  

• Identificação do perigo; O Mn é perigoso? 

• Avaliação dose-resposta; Quão tóxico ou perigoso pode ser o Mn? 

• Avaliação da exposição; Quem está exposto, a que quantidade, por quanto tempo e 

com que freqüência? 

• Caracterização de risco: Há risco ou não há risco? 

 

1.10.4  Ensaios toxicológicos. 

Um dos grandes desafios na especiação de metais é a sua correlação correta com os mecanis-

mos de toxicidade que tais espécies podem desencadear em sistemas biológicos (Tessier, 

1996). Isto pressupõe o desenvolvimento de estudos toxicológicos, para o qual devem ser 

considerados vários fatores, tais como as propriedades físicas e químicas das substâncias, a 
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via de exposição, a duração e a freqüência dessa exposição, as espécies testadas, as caracterís-

ticas individuais, a idade e maturação do organismo testado e a natureza do ponto final do 

efeito tóxico que está sendo medido (Azevedo and Chasin, 2004). 

 

Segundo Azevedo e Chasin (2004), existem diferentes tipos de estudos de toxicidade: 

a) toxicidade aguda: visam demonstrar a ocorrência de efeito adverso em um curto perí-

odo (24 h a 96 h) e freqüentemente envolvem a determinação de uma dose letal média 

(DL50) ou de uma concentração letal média (CL50). Ao mesmo tempo, nesses estu-

dos, objetiva-se identificar órgãos que possam ser alvos potenciais, determinar a vari-

abilidade das respostas entre as diferentes espécies e indicar a toxicidade comparativa. 

b) toxicidade subaguda e subcrônica: desenvolvidos, por períodos que não excedem 

10% da vida do animal, e geralmente são empregados no delineamento de estudos de,  

c)            toxicidade crônica ou de longa duração: estes são realizados em um período 

correspondente a toda a vida do animal.  

 

1.10.5  Ensaios toxicológicos sob o princípio dos 3R. 

Os produtos químicos atuais no ambiente têm um impacto na saúde das crianças e no neuro-

desenvolvimento (Hass, 2006). Nos últimos anos, muita atenção foi dada aos procedimentos 

para o desenvolvimento de modelos de avaliação de risco para a toxicidade reprodutiva, mas a 

área específica da neurotoxicidade no desenvolvimento tem sido relativamente negligenciada 

nos testes e estudos de avaliação de risco (Coecke et al., 2007). 

 

Por outro lado, o desenvolvimento de estudos toxicológicos apresentou um aumento significa-

tivo no uso de animais durante o século XX (Paixão, 2001), o que tem sido criticado pela 

comunidade internacional, sobretudo por setores ativistas que lutam em defesa dos direitos 

dos animais (Abreu, 2008). Isto tem motivado o aprimoramento do conceito desenvolvido 
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por Willian Russel e Rex Burch em 1959, definido como princípio dos 3R’s, (“refinement”, 

“reduction”, “replacement”), que significam respectivamente: (1) refinamento: a modificação 

de algum procedimento operacional com animais, objetivando minimizar a dor e/ou o estres-

se; (2) redução, um menor número de animais sendo utilizado para obter a mesma qualidade 

de informação, ou maximização da informação obtida, utilizando-se mesmo número de ani-

mais utilizados no teste clássico; e (3) substituição dos testes in vivo por testes in vitro 

(Abreu, 2008). Neste sentido, têm sido assinados acordos internacionais para aumentar a co-

operação, a comunicação e a validação de métodos alternativos de experimentação animal 

(ICATM, 2009).  

 

Segundo (Repetto, 1999), as possíveis alternativas compreendem: Evitar a repetição desne-

cessária de experimentos in vivo e in vitro, fazendo uso da informação disponível quanto a 

protocolos, estudos prévios, intercâmbios, flexibilidade e aplicação de estratégias integradas, 

usando, quando possível, modelos matemáticos de previsão; melhoras nos desenhos experi-

mentais segundo os critérios da redução e do refinamento; uso de organismos filogenetica-

mente inferiores não protegidos por lei tais como bactérias, fungos, protozoários, algas, plan-

tas e animais invertebrados; uso de vertebrados em etapas iniciais do desenvolvimento tais 

como peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos; aplicação de métodos in vitro: órgãos, ba-

nhos, perfusão, cortes, órgãos reconstituídos, re-agregados celulares, micro-massas, co-

cultivos, cultivo primário de células dispersadas, linhagens celulares.  

 

1.10.5.1 Ensaios in vitro sobre neurotoxicidade no desenvolvimento. 

A cultura primária de células neuronais mantém muitas propriedades morfológicas, neuro-

químicas e eletrofisiológicas dos neurônios in vivo. Por essa razão, são usadas freqüentemente 

para investigar os mecanismos celulares da neurotoxicidade no desenvolvimento observados 

in vivo. As diferenças nas origens das células quanto a regiões do cérebro podem demonstrar 
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uma eventual especificidade nos efeitos induzidos pelos xenobióticos (Radio and Mundy, 

2008), como sugerido para outros modelos (Azevedo and Chasin, 2004). Apesar de que a 

cultura primária de células é de manutenção mais difícil e são menos duradouras (dias ou se-

manas) quando comparadas às células imortalizadas, as primeiras são mais sensíveis aos efei-

tos estressantes, e conseqüentemente podem constituir a linha base para o desenvolvimento de 

outros modelos (Radio and Mundy, 2008).  

 

1.10.5.2 Ensaios in vivo sobre neurotoxicidade no desenvolvimento. 

Geralmente os métodos para detectar neurotoxicidade in vivo são baseados na determinação 

de pontos finais (endpoints), que incluem os testes comportamentais, considerados cruciais 

para a avaliação de risco da neurotoxicidade. Porém os estudos in vitro não podem reproduzir 

tais pontos finais. Entretanto, o uso de espécies de animais não mamíferos é uma alternativa 

(Coecke et al., 2007). Neste sentido, o paulistinha (Danio rerio) oferece muitas vantagens: 

baixo custo, produção elevada, uma escala quase ilimitada de ensaios morfológicos e funcio-

nais, e aparentemente um alto nível da correlação com sistemas mamíferos (Peterson et al., 

2008). Além disso, os embriões dos peixes são considerados como um refinamento, se não 

uma substituição parcial das experiências com peixes adultos e/ou mamíferos (Nagel, 2002; 

EFSA, 2005), e o uso de embriões de peixes não está regulado. Sendo assim, embriões de 

peixes representam um modelo atraente para a avaliação de risco ambiental e humana dos 

produtos químicos, dado que oferecem a possibilidade executar em escala reduzida análises 

de alto valor informativo (Scholz et al., 2008). Uma alta correlação tem sido verificada entre 

a toxicidade em embriões e a toxicidade aguda em peixes adultos para diversos grupos de 

substâncias. Adicionalmente, análises de expressão de genes são uma melhoria nos testes com 

embriões, que permitem prever dados de toxicidade crônica com exposições de curta duração 

(Voelker et al., 2007; Weil et al., 2009).  
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Os ensaios baseados no paulistinha aferem pontos gerais do 

estudo de neurotoxicidade do desenvolvimento, tais como a 

proliferação celular, diferenciação e maturação neuronal, 

assim como o comportamento, que é o efeito final do desen-

volvimento neuronal (Coecke et al., 2007). Tais comportamentos podem ser analisados por 

respostas clássicas a determinados estímulos ou, mais recentemente, de forma molecular 

pela expressão de genes. Certamente, um “efeito” detectado em um modelo alternativo é 

uma boa indicação de que um efeito similar pode ser esperado nos seres humanos após a 

exposição química (Azevedo and Chasin, 2004; Coecke et al., 2007), sobretudo porque os 

mecanismos do desenvolvimento neural são altamente conservados entre mamíferos e mo-

delos não mamíferos como o paulistinha (Coecke et al., 2007). Apesar destes avanços, os 

estudos de cardiotoxicidade em paulistinha são os que acumulam mais resultados, e inclusi-

ve com um alto nível de correlação com cardiotoxicidade em humanos (Peterson et al., 

2008). 

 
1.10.5.3 O papel da integração de resultados na avaliação de riscos.  

A avaliação de risco, com base em estudos in vitro, é baseada na premissa de que os produtos 

químicos capazes de induzir danos in vitro têm o potencial de alterar processos in vivo (Radio 

and Mundy, 2008). Porém, a aplicação direta dos resultados in vitro na avaliação de risco 

exige uma compreensão mais completa dos mecanismos de toxicidade, já que estes modelos 

não refletem o que acontece in vivo quanto a absorção, a distribuição, o metabolismo, e a ex-

creção (ADME) dos compostos-teste, o que  é igualmente verdadeiro para o uso de modelos 

in vivo que não são de mamíferos, nos quais os fenômenos de ADME não refletem necessari-

amente a situação humana (Coecke et al., 2007). Conseqüentemente, a aplicação de uma bate-

ria de ensaios in vitro e in vivo deve ser a maneira mais apropriada de fornecer dados coeren-

tes para a avaliação de risco humana e ecotoxicológica.  

Os métodos alternativos 

devem ser propostos 

sempre que possível ao 

invés dos estudos com 

mamíferos. 
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1.11 Importância da investigação 

De acordo com os aspectos tratados até o momento, o Mn pode ser um fator de risco para o 

desenvolvimento de diferentes doenças neurológicas como o Parkinson e o Alzheimer, o que 

implica significativos gastos econômicos associados com o tratamento e cuidados desses pa-

cientes. Por exemplo, (Weiss, 2006) sugeriu que, nos Estados de Unidos, o cuidado institu-

cional de 30 pacientes com Parkinson por ano poderia custar pouco mais de um milhão de 

dólares (aproximadamente dois milhões de reais). Ao mesmo tempo, é crescente o número 

estudos internacionais, relacionado desordens neurológicos em crianças com a ocorrência 

inadequada do Mn em águas de consumo (Ljung and Vahter, 2007). 

 

Além disso, segundo dados oficiais (CETESB, 2006), na Unidade de Gestão de Recursos 

Hídricos do Alto do Paranapanema (UGRHI 14; SP), da Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB), a concentração aquática do Mn ao longo dos últimos onze anos vem 

sendo consistentemente inconforme à legislação ambiental, que estipula o valor máximo de 

0,1 mg/L do metal. De acordo com os dados da Tabela 1, a inadequação do Mn só não é mai-

or do que a do Al, e fica na frente de metais pesados como Hg e Pb (CETESB, 2006).  

 
Tabela 1: Porcentagens de resultados inconformes de análise de águas em relação aos padrões de qualidade 
(Resolução CONAMA 20/86) para metais durante o período 1992 – 2005 na UGRHI 14, Alto Paranapanema 
(CETESB 2006).  

Metais Al Mn Ni Cu Zn Cd Hg Pb 

Código do ponto/ 
período 

19
94

-2
00

3 

20
05

 

19
95

-2
00

4 

20
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95
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00

4 

20
05

 

19
94
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00

3 

20
05

 

19
95

-2
00

4 

20
05

 

19
94

-2
00

3 

20
05

 

19
95

-2
00

4 

20
05

 

19
94

-2
00

3 

20
05

 

ITAP02800* 100 -- 42 17 8 0 17 -- 0 0 -- -- 11 0 -- -- 
ITAR02500 100 -- 28 0 2 0 7 -- 0 0 11 -- 20 0 7 -- 
PARP02100 100 -- 35 33 3 0 8 -- 0 0 7 -- 18 0 11 -- 
JURU02500 92 -- 0 0 4 33 17 -- 0 0 8 -- 18 0 0 -- 
TAQR02400 100 -- 48 17 5 0 13 -- 3 0 5 -- 20 0 4 -- 

                *Dados de 2003 somente 

 

A possibilidade de remobilização e/ou ressolubilização do metal a partir do(s) seu(s) miné-

rio(s) aparentemente não explicaria essa discrepância, uma vez que as reservas de Mn do Es-
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tado de São Paulo, que alcançam apenas as 514 mil toneladas (contra 73 milhões de toneladas 

do País), estão concentradas na região de Itapira, próximo à divisa com o Estado de Minas 

Gerais, ou seja, muito distantes da região de interesse (DNPM, 2001). 

 

De acordo com nosso conhecimento, além dos trabalhos das agências governamentais, pouco 

se fez em termos do acompanhamento da especiação de metais pesados em geral, e do Mn em 

particular, nessa região. De fato, a literatura recente elenca apenas o trabalho de (Tomazelli e 

Martinelli, 2003), que avaliaram a carga de Hg, Pb e Cd nos sedimentos do rio Paranapane-

ma e outros cinco rios paulistas.  

 

1.12 Hipóteses  

De acordo com os aspectos mencionados anteriormente, identificamos a necessidade de estu-

dos adicionais relacionados com a distribuição ambiental e toxicidade do Mn, o que nos per-

mitiu levantar as seguintes hipóteses: 

� O desenvolvimento de esquemas de fracionamento de amostras ambientais na bacia Alto 

do Paranapanema deveria contribuir para o conhecimento da origem e distribuição do 

Mn nessa bacia, ao mesmo tempo em que permitiria identificar potenciais riscos ambi-

entais associados com a ocorrência deste metal.  

� A especiação do Mn deve ser determinante na sua toxicidade in vitro e in vivo. Mais 

especificamente: 

o In vitro, a neurotoxicidade do Mn deve se manifestar diferentemente em diferentes li-

nhagens celulares de neurônios e nos seus diversos graus de diferenciação; 

o In vivo, o estado do desenvolvimento embrionário do paulistinha deve ser um parâme-

tro relevante para explicar a neurotoxicidade do Mn.  

 



CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO À QUÍMICA E TOXICOLOGIA DO MANGANÊS 

__________________________________________________________________________________________________________
Hernández, R.B., 2009. Fracionamento e especiação do Mn como determinantes de seu comportamento geoquímico e neurotóxico  

38 

Como forma de contribuir ao estudo da toxicologia do Mn e seus compostos, bem como re-

solver as hipóteses levantadas, neste projeto foram perseguidos os seguintes objetivos: 

1.13 Objetivo Geral 

Determinar, na bacia Alto do Paranapanema (ALPA), o padrão de distribuição ambiental do 

Mn e a suas implicações; assim como possíveis mecanismos de toxicidade deste metal em 

função da sua especiação, o que servirá de base para possíveis programas de gestão ambiental 

nessa bacia.  

 

1.14 Objetivos Específicos 

� Desenvolver um esquema de fracionamento do Mn no sistema aquático da bacia ALPA, 

com o intuito de conhecer a origem, distribuição e possíveis riscos ambientais associados 

à ocorrência ambiental deste metal. 

� Caracterizar o potencial toxicológico das espécies ou grupos de espécies do Mn que sejam 

identificadas na bacia ALPA. 

� Determinar possíveis biomarcadores e mecanismos de toxicidade do Mn in vitro e in vivo 

em função da sua especiação química (estado de oxidação e formação de complexos). 

� Contribuir para o refinamento dos estudos de neurotoxicidade e avaliação de risco do Mn 

no desenvolvimento, por meio da integração de estudos in vitro (culturas de células neu-

ronais corticais e granulares de cerebelo) e in vivo (paulistinha, Danio rerio).  
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CAPÍTULO 2: MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1  Materiais 

� Frascos de polietileno com capacidade de 1 L 

� Tubos de polivinil carbonato com diâmetro interno de 5 cm e 155 cm de comprimento 

� Caixas isotérmicas (isopor) 

� Bolsas plásticas 

� Kit para análise de oxigênio dissolvido (Red Sea, France) 

� Kits para análise de alcalinidade, dureza total e parcial (Tropic Marin, Alemanha) 

� Placas de Petri de 70 e 90 mm de diâmetro 

� Pinças de pontas finas 

� Tesouras grandes e pequenas 

� Pipetas Pasteur com algodão – autoclavadas 

� Pipetas Pasteur sem algodão – autoclavadas 

� Placas de teflon (5 cm x 5 cm)- autoclavadas 

� Filtros estéreis (0,22 e 0,45 µM) (Millipore, EUA) 

� Membrana de nucleoporos de éster de celulose (0,45 µm) (Millipore, EUA) 

� Tubos de centrífuga (“Falcon”) estéreis de 15 e 50 mL (TPP) 

� Microplacas estéreis de plástico (6, 24 e 96 poços, Corning, EUA) 

� Béqueres de 20, 50 e 100 mL 

� Balões volumétricos de 10, 25, 50 e 100 mL 

� Papel de alumínio 

� Papel de filtro Whatman 0,3 mm de porosidade e 90 cm de diâmetro  

� Gelo 

� Ratas NMRI: de 7 dias e grávidas, com 16 dias de gestação (Charles River, Iffa Credo, St. 

Germain-sur-l'Arbreste, França).  

� Paulistinha (Danio rerio) UFZ-OBI (Alemanha). 
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2.2  Instrumentos 

� Suporte para filtro (Millipore, EUA) 

� pHmetro de bancada (Q-400AS, Quimis, Brasil) e pHmetro portátil (Q-400HM, Quimis, 

Brasil) 

� Medidor de oxigênio (Q758P, Quimis, Brasil) 

� Condutivímetro (DM-32, Digimed, Brasil) 

� Espectrômetro de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) (Spec-

tro, Spectroflame, Alemanha) 

� Espectrômetro de Ressonância Paramagnética Eletrônica Varian E-109 Century Series X-

band (Varian, EUA) 

� Espectrofotômetro UV-Visível, UV-1700 PharmaSpec (Shimadzu, Brasil) 

� Potenciostato PAR 263 

� Purificador de água milli-Q (Millipore, Brasil) 

� Centrifuga para tubos de 2 mL e 50 mL (Eppendorf, Brasil) 

� Centrífuga refrigerada (4oC) (Eppendorf, Alemanha) 

� Misturador Térmico para tubos de 1,5 e 2 mL (Eppendorf, Alemanha)  

� ABI Step One Plus Thermal Cycler (Applied Biosystems, Darsmstadt, Germany) 

� Homogenizador Ultraturrax (ICA, Alemanha) 

� Capelas de Fluxo laminar horizontal e fluxo laminar vertical 

� Incubadora com atmosfera a 5 % de CO2 com controle de temperatura (37 ± 1oC)  

� Leitor espectrofotométrico de placas (iEMS Reader MF; Labsystems,  Finlândia) 

� Microscópio óptico, com aumento mínimo de 30× 

� Micropipetas de 5, 10, 20, 200 e 1000 µL  (Eppendorf, Alemanha) 

� Incubadora com controle de temperatura (26 ± 1oC) 

� Tanques (400 L) e Aquários (20 L) com recirculação de água. 

� Manta de aquecimento, com agitação e controle de temperatura 
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2.3  Reagentes  

Solução padrão de Mn para absorção atômica 1000 mg/L (Sigma–Aldrich, EUA), acetato de 

amônia 98 % (CH3COONH4, grau HPLC, Vetec, Brasil), ácido nítrico (HNO3, 70 %, grau 

análises de metais traços, Vetec, Brasil), ácido clorídrico (HCl, 35,6 %, grau análises de me-

tais traços, Vetec, Brasil), cloreto de hidroxilamônio (NH2OH·HCl, 99 %, grau analítico, Ve-

tec, Brasil), hidróxido de sódio (NaOH, grau analítico, Cromoline, Brasil), peróxido de hidro-

gênio (H2O2 35 %, grau analítico, Cromoline, Brasil), cloreto de magnésio anidro (MgCl2 98 

%, grau analítico, Merck, EUA), sulfato de magnésio (MgSO4, Sigma-Aldrich, EUA), cloreto 

de Mn tetrahidratado (MnCl2·4H2O, Sigma-Aldrich, EUA), acetato de Mn(III) dihidratado, 

((CH3COO)3Mn·2H2O, Sigma-Aldrich, EUA), citrato tribásico de sódio dihidratado [Cit3-, 

(HOC(COONa)(CH2COONa)2·2H2O, Sigma-Aldrich, EUA), pirofosfato de sódio decahidra-

tado [Na4P2O7·10H2O, Sigma-Aldrich, Brasil], [brometo de 3-(4,5-dimetiliazol-2- il)-2,5-

difeniltetrazólio] (MTT, Sigma-Aldrich, EUA), tripsina (Sigma-Aldrich, EUA), inibidor de 

tripsina (Sigma-Aldrich, EUA), DNAse (mantida em alíquotas de 80 µL a –20ºC; Sigma-

Aldrich, EUA), poli-L-lisina (Sigma-Aldrich, EUA), soro fetal bovino (Gibco, Reino Unido), 

Dulbecco's modified Minimum Essential Medium (DMEM, Biochrom, Alemanha), Álcool 99 

% (Vetec, Brasil), dodecil sulfato de sódio  ≥ 98,5 (SDS, grau biologia molecular, Sigma-

Aldrich, Alemanha), sulfeto de Mn 99,9 % (MnS, Sigma-Aldrich, Alemanha), RevAidTM 

First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas, Alemanha), Taq Polymerase (Promega, Alema-

nha), Tris–HCl >99 % (Sigma-Aldrich, Alemanha), sulfato de amônia >99 % ((NH4)2SO4, 

Sigma-Aldrich, Alemanha), Triton–X 100 (Sigma-Aldrich, Alemanha), agarose de baixo pon-

to de fusão (Sigma-Aldrich, Alemanha), brometo de etídio (EtBr, Sigma-Aldrich, Alemanha), 

Trizol (Invitrogen, Alemanha), ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA ≥99,5 %, Sigma-

Aldrich, Brasil), cloreto de sódio (NaCl ≥99,5 %), Sigma-Aldrich, Brasil), cloreto de potássio 

(KCl, Sigma-Aldrich, Brasil), hidrogenofosfato dissódico (Na2HPO4, Sigma-Aldrich, Brasil), 

dihidrogeno fosfato de potássio (KH2PO4, Sigma-Aldrich, Brasil), ácido 5-sulfosalicílico dihi-
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dratado (≥99,0 %, Sigma-Aldrich, Espanha), β-nicotinamida adenina dinucleotídeo 2-fosfato 

reduzido de tetrassódio (NADPH, Sigma-Aldrich, Espanha), glutationa redutase (GR, 

≥12 unidades/mg proteína, Sigma-Aldrich, Espanha), 2-vinilpiridina (≥98,0 %, Sigma-

Aldrich, Espanha, ácido L-[G-3H]glutâmico ([G-3H]-Glu ≈ 2 TBq/mmol, Amersham Life Sci-

ence, UK) ácido 4-amino-n-[2,3-3H]butírico ([3H]GABA ≈ 3 TBq/mmol. Amersham Life 

Science, UK), ácido gama-aminobutírico (GABA ≥99 %, Sigma-Aldrich, Espanha), L-

glutamato de sódio (glu ≥98,0 %, Sigma-Aldrich, Espanha), ácido p-amino benzóico (pABA 

≥ 99%, Sigma-Aldrich, Espanha). 

 

2.4  Soluções 

Todas as soluções relacionadas a seguir foram preparadas com água (H2O) milli-Q a menos 

que indicado o contrário, e foram conservadas em geladeira (4oC).  

� MgCl2 1 M, pH 7 

� Acetato de sódio (NaAc) 1 M (pH 5, ajustado com ácido acético) 

� Acetato de sódio (NaAc) 2 M (pH 5,5, ajustado com ácido acético) 

� NH2OH·HCl 0,04 M (preparado com ácido acético 25 %) 

� HNO3 0,02 M 

� H2O2 30 % (preparada no momento de desenvolver o ensaio referido) 

� CH3COONH4 3,2 M (preparado com HNO3 20 %) 

� HNO3 0,5 M 

� Curva padrão de Mn 100, 10, 1, 0,1 mg/L (preparados com HNO3 1 %) 

� Soluções tampão pH 4,01; 6,86 e 9,18 (Quimis, Brasil) 

� Solução de MTT (0,25 mg/mL) 

� Solução tampão Hank´s: solução 5 (9,9 mL) + solução 6 (0,1 mL) 

� Solução 1: NaCl 8 g + KCl 0,4 g em H2O (100 mL)  

� Solução 2: Na2HPO4 anidro 0,358 g + KH2PO4 0,60 g em H2O (100 mL) 
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� Solução 3: CaCl2 0,72 g em H2O (50 mL) 

� Solução 4: MgSO4.7H2O 1,23 g em H2O (50 mL) 

� Solução 5: Misturar as soluções 1-4, na seguinte ordem (10 mL de 1 + 1 mL de 2 + 1 

mL de 3 + H2O 86 mL + 1 mL de 4) 

� Solução 6: NaHCO3 0,35 g em H2O 10 mL 

� Solução tampão HBSS: 10 mL de Solução Hank’s + glicose 0,0035 g 

� NaOH 0,2 M,  

� Glu 2 mM e 120 µM,  

� GABA 5 mM e 10 µM 

� Solução de SDS 5 % (massa /volume)  

� Tampão fosfato de potássio pH 7,4 (100 mM ): solução A, (16 mL) + Solução B, (84 mL)  

� Solução A (KH2PO4 6,8 g em H2O 500 mL) 

� Solução B (K2HPO4 8,5 g ou K2HPO4,·3H2O 11,4 g em H2O 500 mL) 

� Solução KREBS (mmol/l): KCl 4,7, NaCl 118, CaCl2 2,5, NaHCO3 23,3, KH2PO4 1,2, 

MgSO4 1,2 e glicose 10 

� EDTA 1 mM 

� Tampão PE, Tampão fosfato de potássio pH 7,4 (100 mM ) + EDTA (1 mM ) 

� Ácido sulfosalicílico 2 % (massa/volume) 

� Meio de cultura celular para estudos in vitro (500 mL):  

a) 50 mL DMEM (GIBCO ou BIOCHROM) 10x + 450 mL de água  

b) Ajustar o pH até 7 com NaOH  

c) Acrescentar: 591,2 mg de glicose H2O + 1,1 g de NaHCO3 

d) Separar 20 mL de (c) e adicionar: 0,5 mL de pABA (1 mg/mL) + 2 mL de insulina 

(solução B*) + 1 mL de penicilina (3 g/100 mL) + 14,6 mg de L-glutamina 

e) Filtrar (0,22 µm) em capela de fluxo laminar 

f) Adicionar 50 mL de soro fetal bovino 
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g) Guardar em geladeira (4oC, máximo 15 dias) 

h) Adicionar 710 mg de KCl 

� Soluções utilizadas na extração celular  

• Solução 1: 80 mL de KREBS + 0,24 g de albumina bovina + 0,62 mL de solução de 

MgSO4 150 mM 

• Solução 2: 20 mL de solução 1 + 4 mg de tripsina + 80 µL de DNAse 10 mg/mL 

• Solução 3: 20 mL de solução 1 + 10,4 mg de inibidor de tripsina + 0,2 mL de de so-

lução de MgSO4  150 mM + 80 µL de DNAse 10 mg/mL 

• Solução 4: 20 mL de solução 1 + 3,2 mL de solução 3 

Em fluxo laminar vertical, filtrar (Filter Millex GP Millipore) as soluções na seguin-

te ordem: 1, 2, 4 e 3,  

- A solução 2 deve ser filtrada em frasco de vidro e as demais em tubos Falcon esté-

reis de 50 mL 

- Equilibrar as soluções 1 e 2 com carbogênio (1 min cada) 

* Preparo da solução B Insulina 

- Tampão de insulina:  Na2HPO4·2H2O 1,442 g  (32,4 mM) 

    NaH2PO4·H2O  0,262 g   (7,6 mM) 

    Albumina bovina 2,5 g 

H2O qsp 250 mL. 

Insulina - Solução A: Dissolver 1 mg de insulina em 100 µL de HCl 0,01 M e adicionar 

“Tampão de Insulina” até 10 mL 

Insulina - Solução B: Dissolver 2 mL da solução A com 200 mL do “Tampão de Insulina”. 

Aliquotar 1,75 mL e congelar (-20°C). 

� Solução de SDS 5 % massa/volume  

� Soluções utilizadas na cultura e tratamentos de embriões de paulistinha (Danio rerio)  
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• Água-ISO, segundo as normas ISO 7346-1 e 7346-2 (CaCl2·2H2O 294,0 mg/L; Mg-

SO4·7H2O 123,3 mg/L; NaHCO3  63 mg/L; KCl  5,5 mg/L). 

• Solução de estoque de SDS, 20 mg/L (deve ser preparada por agitação por uma noi-

te, no escuro e usada no máximo em até duas semanas). As soluções de trabalho de 

SDS são preparadas a partir de diluições do estoque para atingir concentrações finais 

de 3, 6 e 12 mg/L, as quais são usadas como controle positivo nos ensaios com Da-

nio rerio. Devem ser preparadas no dia do ensaio. 

 

2.5  Métodos 

2.5.1  Informação e descrição geral da área de amostragem.  

A bacia Alta do Paranapanema (ALPA), pertencente ao estado de São Paulo da República 

Federativa do Brasil, abrange 34 municípios, faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) 

“Corumbataí – Botucatu – Tejupá”. A Tabela 2 mostra outros aspectos de caráter geral dessa 

localidade, devendo-se destacar que os rios Itapetininga e Paranapanema e o reservatório Ju-

rumirim recebem de forma direta aproximadamente 10 % da carga poluidora de origem do-

méstica da bacia, bem como outros aportes de origem industrial e agrícola (CETESB, 2006).  

Tabela 2. Características da bacia ALPA (UGRHI 14) 
Área de drenagem 22,795 km². 

Constituintes principais Rio Paranapanema, Rios Apiaí-Guaçu, Taquari, Itapetininga e Itararé e Ribeirão 
das Almas. 

Reservatórios Xavantes, Jurumirim e Paineiras. 

Usos do solo Predomínio de atividade pecuária. Além de extensas áreas de pastagens, a presen-
ça de culturas temporárias (milho e feijão) e a silvicultura também são bastante 
expressivas. 

Usos da água Abastecimento público e industrial; recepção de efluentes domésticos e indus-
triais; geração de energia elétrica e irrigação de plantações. 

População 749.607 habitantes 

Ictiofauna* As espécies mais abundantes em termos de número de indivíduos são 
Astyanax altiparanae (15,2%) e Astyanax sp. 1 (12,3%); aquelas com maior 
biomassa são A. altiparanae (28%) e Geophagus brasiliensis (13%). A composi-
ção da ictiocenose em termos de abundância e biomassa por família indica a 
predominância expressiva de Characidae, seguida por Loricariidae, Pimelodidae e 
Cichlidae. 

Geomorfologia Rochas epimetamórficas (metassedimentos argilosos, arenosos e carbonáticos) e 
rochas sedimentares vulcânicas básicas constituintes da bacia do rioParaná. Os 
recursos minerais principais são por carvão, turfa, pedras ornamentais, quartzo, 
argila, talco, caulin, cobre e areias e cascalhos. 

Principais atividades Agroindústrias e mineração 

*Informação referente à bacia do rio Paranapanema (Castro et al., 2003).  
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2.5.2 Coleta e análises de parâmetros gerais de qualidade de água e sedi-

mento.  

 
As amostras foram coletadas em Agosto de 2006, Novembro de 2006, Fevereiro de 2007 e 

Abril de 2007 em diferentes localidades da bacia Alto do Paranapanema (ALPA), representa-

da pela unidade de gerenciamento de recursos hídricos 14 (UGRHI 14), como descrito na Fi-

gura 7 (CETESB, 2006): rio Itapetininga (ITAP; -23o33:38 ; -48o23:20), onde a atividade 

industrial está afetando a qualidade das águas; rio Paranapanema (PARA; -23o28:41; -

48o37:54), o qual recebe as águas do rio Itapetininga e tributa ao reservatório Jurumirim (JU-

RU; -23o19:40; -48o42:39), que por sua vez constitui a terceira localidade de amostragem. 

Este se encontra na região central da bacia, e serve como fonte de abastecimento de água para 

os setores domésticos e industriais (CETESB, 2006). A distância entre as diferentes localida-

des de amostragem foi de aproximadamente 30 km.  

 
Figura 7: Localização dos pontos de amostragem na bacia ALPA: Itapeteninga (ITAP), Paranapanema (PARA) 
e Jurumirim (JURU) (CETESB, 2006). 
 

As amostras de água superficiais foram coletadas a uma profundidade de 1 m, usando um 

amostrador composto por uma barra de PVC e um frasco acoplado de polietileno, com capa-

Reservatório Jurumirim

Rio Itapetininga
Rio Paranapanema
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cidade para 1 L (Fig. 8A, D). De igual maneira, das camadas superficiais (0 – 10cm) do sedi-

mento foram coletadas as amostras para análises usando como amostrador um tubo de PVC 

de 5 cm de diâmetro interno (Fig. 8B, C). Para ambos os casos, foram coletadas pelo menos 

três sub-amostras de cada localidade para compor uma amostra, a qual foi utilizada nas análi-

ses posteriores. 

 

No local de amostragem foram feitas medidas de pH e de temperatura com um pHmetro por-

tátil (Q-400HM). Alcalinidade, oxigênio dissolvido, dureza total e a dureza parcial (quantida-

de de carbonato de cálcio) foram determinadas colorimetricamente com kits comerciais (Red 

Sea e Tropic Marin), também no local. A condutibilidade das amostras de água foi determina-

da no laboratório usando um condutivímetro DM-32.  

 
Figura 8: Utensílios de amostragens de campo, desenhados e construídos no Laboratório de Bioinorgânica Am-
biental do IQ-USP. A) coletor de água (barra de PVC e um frasco (1L) de polietileno acoplado e coletor sedi-
mento (tubo de PVC- 5 cm de diâmetro interno- com tampas), B) imagem ampliada do diâmetro interior do 
coletor de sedimento, C) imagem ampliada da base do coletor de sedimento, D) imagem ampliada do coletor de 
água, E) Roupa de polietileno com botas e luvas de PVC sedimento, F) Amostragem de sedimento no rio Itapeti-
ninga.  

                                     

Os coletores foram previamente lavados com ácido nítrico 10 % e água milli-Q, e a amostra-

gem foi feita com traje de polietileno e PVC (Fig. 8E, F), para minimizar a contaminação das 

amostras. Todas as amostras foram armazenadas em sacolas plásticas no gelo (4oC) e trans-

portadas ao laboratório para as análises imediatas, e com o intuito de evitar ou minimizar alte-

rações na especiação do Mn.  
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2.5.3 Fracionamento e análises do Mn nas amostras de sedimento. 

O esquema de fracionamento do Mn nas amostras de sedimento (Tessier et al., 1979) foi pre-

cedido por medidas de pH em uma suspensão sedimento/água (1/2,5 v:v), a que foi equilibra-

da por 30 minutos. Já no laboratório, as amostras foram submetidas a secagem em estufa 

(60oC, 24h) e peneiradas (40 µm). Cinco frações de Mn foram geradas e analisadas:          

a) Fração Is (Metal intercambiável): i) 1g de amostra seca foi misturada com 8 mL de MgCl2 

1M a pH 7 e agitada durante 30 min em temperatura ambiente (Tamb) e ii) Centrifugada a 

4000 rpm, 30 min. iii) Foi retirado o sobrenadante A, iv) e o resíduo foi lavado com água 

(4 mL) e se repeteram os pasos (ii-iii), sendo os sobrenadantes misturados a A. O resíduo 

foi conservado para obter a fração IIs. v) Completar o volume até 25 mL, com 2 mL de 

HNO3 (concentrado) e suficiente H2O. A fração Is indica a capacidade dos sedimentos ab-

sorver e dessorver metais traços sob a influência de mudanças na composição iônica da 

coluna líquida.  

b) Fração IIs (Metal ligado a carbonatos): i) O resíduo da fração I foi tratado com 8 mL de 

NaAc 1 M pH 5 sob agitação por 5 horas em Tamb, ii) tratamentos como nos pasos (ii-v) 

do item anterior o resíduo foi conservado para obter a fração III. A fração IIs é composta 

por metais associados a carbonatos, a qual pode ser alterada por mudanças de pH.  

c) Fração IIIs (Metal ligado a hidr(óxidos) de ferro e Mn): i) O resíduo da fração II foi trata-

do com 20 mL de (NH2OH·HCl 0,04 M em HAC 25 %) sob agitação a 96ºC durante 6h, 

seguido de ii) tratamentos como no item a (ii-v). O resíduo foi conservado para obter a 

fração IV. A fração IIIs é composta por metais seqüestrados pelos óxidos e hidróxidos de 

ferro e Mn, a qual também é sensível a mudanças do potencial redox. 

d) Fração IVs (Metal ligado a matéria orgânica): i) O resíduo da fração III foi tratado com 3 

mL de HNO3 0,02M + 5 mL de H2O2 30 % sob agitação e refluxo a 85ºC durante 2h; a se-

guir foram adicionado 3 mL de H2O2 30 % sob agitação e refluxo a 85ºC durante 30 min 

e, finalmente foram adicionados 5 mL de NH4Ac 3,2M em HNO3 20 % sob agitação du-
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rante 30 min. ii) Seguiran-se os tratamentos como no item a (ii-v). O resíduo foi conser-

vado para obter a fração V. A fração IVs é composta por metais ligados a diversas formas 

de matéria orgânica, os quais podem ser liberados sob condições oxidantes.  

e) Fração Vs (Metal ligado a silicatos): i) O resíduo da fração IV foi re-suspendido em 5 mL 

de HNO3 0,5M; a seguir foi adicionado HNO3 /HCl (2,3 mL/7 mL ambos concentrados) 

sob agitação e refluxo a 80ºC durante 16 h. ii) Seguiram-se os tratamentos como no item a 

(ii-v). A fração Vs é composta por metais incluídos em minerais, os quais raramente são 

liberados sob condições naturais.  

Para cada fração foi obtido um branco sob as mesmas condições operacionais. As frações ob-

tidas foram divididas em 15 sub-amostras e analisadas em duplicata por ICP-OES, com limite 

de detecção de 0,6 µg/kg, ver item 2.5.12.  

 

2.5.4 Fracionamento e análises do Mn nas amostras de água. 

A seguir, é detalhado o procedimento de fracionamento do Mn nas amostras de águas: 

a) Mn total: uma alíquota de 100 mL de amostra acidificada com 2 mL de HNO3 e 5 mL de 

HCl, ambos concentrados, foi submetida a digestão (95 ± 1oC) até o volume ser reduzido a 

15-20 mL. O volume final foi ajustado para 25 mL, com água milli-Q, e analisado em du-

plicata por ICP-OES, ver item 2.5.12.  

b) Mn dissolvido: amostras de água não tratadas foram filtradas através de membranas de 

acetato (0,45 µm) aproximadamente três horas depois de terem sido coletadas em campo. 

Uma alíquota de 100 mL foi tratada e analisada como em (a).  

c) Fração Ia (Mn particulado): Esta fração foi calculada pela diferença entre Mn total e Mn 

dissolvido.  

d) Frações IIa e IIIa: uma alíquota do filtrado (b) foi agitada por duas horas em contato com a 

resina ChelexTM-100 (ensaio de complexação) a pH natural (6,5-8), resultando em duas 

frações de Mn (Hart and Davies, 1977): Fração IIa (complexos lábeis de metal de origem 
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orgânica e inorgânica e/ou metal adsorvido em material orgânica e/ou inorgânica), que é 

retida na resina. A fração IIIa (complexos metálicos no lábeis de origem orgânica e inor-

gânica e/ou metal no lábil adsorvido em material orgânico e/ou inorgânico), que não é re-

tida na resina, e a fração IIIa foi tratada e analisada como descrito em (a). A quantidade de 

Mn na fração IIa foi obtida pela diferença entre a fração IIIa e o Mn dissolvido.  

e) Frações IVa e Va: Uma alíquota da fração IIIa foi ajustada a pH 5,5 e tratada como descrito 

em (d), gerando a fração IVa (complexos lábeis de metal de origem orgânica e/ou inorgâ-

nica e/ou metal livre) e a fração Va (metal inerte). Esta última foi tratada e analisada como 

descrito em (b). A concentração de Mn na Fração IVa foi calculada pela diferença entre a 

Fração Va e o conteúdo da fração IIIa. 

Para cada fração foi obtido um branco sob as mesmas condições operacionais. As frações ob-

tidas foram divididas em 12 sub-amostras e analisadas em duplicata por ICP-OES, com um 

limite de detecção de 0,6 µg/L, ver item 2.5.12.  

 

2.5.5 Determinação do fator de enriquecimento.  

O fator de enriquecimento (EF) é usado para avaliações ecotoxicológicas e geoquímicas 

(Buat-menard and Chesselet, 1979) e pode ser definido como: 

background

amostra

Fe

M

Fe

M

EF



















=  

Onde EF é o fator de enriquecimento, (M / Fe)amostra é a relação entre a concentração do metal 

estudado e a concentração de ferro (Fe) na amostra, e (M / Fe)background é relação do metal e do 

ferro em uma amostra padrão não contaminada, considerada como “fundo” (background) ge-

oquímico (Tabela 3) (Ergin et al., 1991; Loska et al., 2003). 
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Tabela 3. Índices geoquímicos e toxicológicos (EF, Igeo e RAC) e suas interpretações.  
Categoria* EFa,b Grau de enriqueci-

mento 
Igeo

b,c Grau de  
poluição 

RACd Risco 

1 < 2 Nenhum-mínimo ≤ 0 Nenhum < 1 Nenhum  

2 2 – 5 Moderado 0 – 1 Nenhum-Moderado 1 – 10 Baixo  

3 5 – 20 Significativamente  1 – 2 Moderado 11 – 30 Moderado 

4  20 – 40 Muito alto 2 – 3 Moderado-Muito poluído  31 – 50 Alto  

5 > 40 Extremamente enri-
quecido 

3 – 4 Muito poluído > 50 Muito 
alto 

6   4 – 5 Muito poluído- Extrema-
mente poluído 

  

7   ≥ 5 Extremamente poluído   

*A categoria de cada índice por separado é indicada por números crescentes. As interpretações foram feitas 
segundo a (Ergin et al., 1991), b (Loska et al., 2003), c(Muller, 1969), d(Ghrefat and Yusuf, 2006),  
 

As analises de ferro nos sedimentos foram feitas segundo os procedimentos descritos para o 

Mn, tendo como resultado Fe pseudototal ou (FIs+ FIIs  + FIIIs  + FIVs  + FVs). 

 

2.5.6 Determinação do índice de geoacumulação. 

O índice geoquímico (Igeo) permite a quantificação da contaminação dos sedimentos de uma 

localidade pela comparação das concentrações de um determinado metal em um estudo atual 

com os níveis de uma região não contaminada, pré-industrial. Este índice pode ser definido 

como:  









=

n

n
2geo 1,5B

C
logI , 

onde Cn é a concentração medida do metal “n” na fração fina do sedimento (< 63 µm) e Bn é o 

valor geoquímico de "background" desse metal baseado na composição média dos folhelhos 

(rochas que possuem grãos de tamanho da argila). O fator 1,5 da equação é usado para com-

pensar possíveis variações dos dados de "background" devido a efeitos litogênicos (conjunto 

de fenômenos físicos e químicos que levam à degradação e enfraquecimento das rochas) 

(Muller, 1969; Loska et al., 2003). As diferentes categorias descritas para este índice são 

mostradas na Tabela 3. 
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2.5.7 Estimativa do risco ecotoxicológico associado à ocorrência do Mn.  

A avaliação e estimativa de riscos ambientais devidos à ocorrência de metais nos sedimentos 

podem ser feitas pela determinação do código da estimativa de risco (RAC, sigla do inglês) 

(Ghrefat and Yusuf, 2006). Este índice representa a porcentagem de metais disponíveis nos 

sedimentos (Frações Is e IIs) com respeito ao metal total ou pseudo-total (somatória das fra-

ções I-V) encontrado no sedimento. O RAC é definido como:  

100%
VIVIIIIII

III
RAC

sssss

ss










++++

+
= , 

sendo  os seus valores apresentados na Tabela 3. 

 

2.5.8 Síntese dos complexos de Mn.  

Uma solução estoque de MnCl2 usada nos ensaios in vitro e com paulistinha foi preparada por 

dissolução do sal MnCl2·4H2O em água milli-Q para atingir uma concentração final de 2 M. O 

citrato de Mn(II), (MnCit)-, foi preparado pela dissolução de MnCl2·4H2O em solução de ci-

trato (350 mM) para atingir uma concentração final de Mn2+ de 50 mM. Por outro lado, o ci-

trato de Mn(III), MnCit, e o pirofosfato de Mn(III), (MnP2O7)
-, foram preparados segundo 

(Parker et al., 2004) pela dissolução de acetato de Mn(III) nas respectivas soluções de citrato 

e pirofosfato (350 mM), para atingir uma concentração final de Mn 37,3 mM. Nos estudos 

com embriões de paulistinha, as condições anteriores foram alteradas para uma concentração 

final de citrato de 6 mM, e conseqüentemente as concentrações finais de Mn(II) e Mn(III) nos 

seus respectivos complexos foram de 6 mM e 3 mM respectivamente. Para todos os casos o 

excesso de ligante (Citrato, Cit ou Pirofosfato, PPi) foi usado para garantir a estabilidade dos 

complexos, como sugerido por (Klewicki and Morgan, 1998).  
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2.5.9 Espectroscopia UV-Visível. 

As transições entre diferentes estados eletrônicos conduzem à absorção da energia no ultra-

violeta e no visível para muitos complexos dos metais de transição. Daí que métodos espec-

troscópicos que possam captar tais transições podem fornecer valiosas informações sobre o 

íon metálico e seus ligantes (Atkins, 2006). Neste sentido, os espectros de absorção na região 

do visível e ultravioleta dos complexos estudados foram obtidos em um espectrofotômetro 

UV/Visível modelo 1700 PharmaSpec (Shimadzu, Brasil), utilizando-se cubetas de quartzo de 

caminho óptico de 1,00 cm. 

 

2.5.10  Espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica (EPR). 

A técnica de ressonância paramagnética eletrônica (EPR) tem sido aplicada com sucesso em 

vários sistemas para avaliar íons ou moléculas com elétrons desemparelhados (Atkins, 2006), 

como por exemplo nos complexos de metais de transição. Desta maneira, os compostos Mn-

Cl2 (supostamente [Mn(H2O)6]
2+), (MnCit)-, MnCit e [Mn(P2O7)]

- foram estudados em meio 

aquoso e em meio de cultura celular, para vários tempo de incubação (0 h, 48 h e 120 h) a 37 

oC. As medidas, que visavam verificar o estado de oxidação do Mn nos respectivos comple-

xos, foram realizadas usando um espectrômetro de EPR modelo Varian E-109 Century Series 

X-band a temperatura ambiente com um tempo de varredura de 8 min, freqüência de 9,5 GHz 

(banda X), potência de 5 mW, campo central de 3365 gauss, largura de campo de 1000 gauss, 

amplitude de modulação de 3,2 gauss, freqüência de modulação 100 kHz e ganho do receptor 

de 8 × 104. Para a calibração do campo e cálculos do fator giromagnético (g) foi utilizada uma 

amostra padrão de MnS com valor g = 2,0054. 

 

2.5.11  Voltametria Cíclica. 

A voltametria é um método eletroanalítico que permite obter informações acerca de um siste-

ma redox através de medidas de corrente elétrica em função de um potencial aplicado. De 
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fato, a atividade redox de complexos de Mn tem sido amplamente investigada (Gerbaldi et 

al., 2005). Para efetuar as leituras no potenciostato foram utilizados eletrodo de trabalho de 

carbono vítreo, eletrodo de referência de Ag/AgCl preenchido com KCl e eletrodo auxiliar de 

aço inox. A faixa de varredura foi de -0,8 V até 1,2 V, com uma velocidade de 100 mV.s-1. 

Fizeram-se 10 leituras, registrando-se os dados apenas da última. Para o experimento prepara-

ram-se soluções aquosas 1 mM dos complexos de MnCl2, (MnCit)-, MnCit, [Mn(P2O7)]
-, ci-

trato de sódio, (Cit)3- e pirofosfato de sódio, (P2O7)
4-; todas elas contendo quantidade suficien-

te de KCl para uma concentração final de 0,1 M. 

 

2.5.12  Análises de Mn. 

O Mn presente nas amostras de campo (água e sedimento), assim como nos ensaios sob con-

dições controladas (meio aquoso onde foram expostos os embriões de paulistinha), foi quati-

ficado por meio de espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente 

(ICP-OES), usando as seguintes condições: potência RF 1200 W, plasma de Ar 12 L/min, Ar 

auxiliar 1,2 L/min, Ar nebulizador 26 psi, fluxo de introdução de amostra 1,5 mL/min, altura 

de observação 12 mm e linha espectral λ(Mn)= 293,930 nm (sem interferências de origem 

espectral e/ou de matriz, conforme a correção automática de background).  

 

2.5.13  Cultura de células neuronais e tratamentos. 

Em ratos, a neurogênese do neocórtex (CTX) acontece entre os dias 14 e 18 do período em-

brionário, enquanto que as células granulares do cerebelo (CGC) se desenvolvem entre os dias 

0 e 15 do período pós-natal (Bayer et al., 1993). O tecido do neocórtex ou do cerebelo é to-

mado em definidos estágios do desenvolvimento da neurogênese para assegurar que os neurô-

nios não-diferenciados, em uma idade perto da última divisão mitótica celular, sejam usados 

para a preparação das culturas neuronais primárias. Conseqüentemente, as culturas primárias 

dos neurônios corticais (CTX) foram preparadas dos córtices cerebrais de fetos com 16 dias, 
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enquanto que a cultura de células neuronais granulares cerebelares (CGC) foram preparadas 

de filhotes sete dias após o nascimento (Garcia et al., 2006a). Sendo assim, cerca de 120 mi-

lhões de células são obtidas, o que é suficiente para a preparação de aproximadamente 12 a 14 

placas de 96 poços para os estudos posteriores.  

 

A cultura primária do neocórtex é principalmente constituída por neurônios GABAérgicos e 

colinérgicos (Thomas, 1985), enquanto as células granulares do cerebelo são basicamente 

glutamatérgicas (Gallo et al., 1982). Em ambos os casos, o conteúdo de astrócitos foi mantido 

em baixos níveis pela adição de agentes anti-mitóticos (uridina/deoxiuridina), garantindo des-

sa forma cultivos de quase 100 % de neurônios.  

 

Estes experimentos foram conduzidos no Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelo-

na (Espanha). Os animais foram tratados em conformidade com protocolos da Universidade 

de Barcelona, aprovados pela Generalitat de Catalunya, Espanha, de acordo com diretrizes da 

União Européia, e em conformidade com o Serviço para a Proteção dos Animais de Laborató-

rio (OLAW) e do Instituto Nacional de Saúde dos EUA (NIH), sob o número de identificação 

A5224-01, 

 

2.5.13.1  Descrição dos tratamentos. 

Tendo as células se aderido à superfície das microplacas de 6, 24 ou 96 poços, e se iniciado o 

desenvolvimento de neuritas, estas foram tratadas com as espécies de Mn durante o primeiro 

dia in vitro (div), quando o processo de diferenciação se inicia, e 6 div, quando os neurônios 

estão maduros. Os tratamentos foram conduzidos durante 5 div (120 h), usando concentrações 

logarítmicas na faixa de 0 a1000 µM para cada espécie de Mn, de tal forma que a concentra-

ção mais alta pudesse induzir toxicidade apreciável, enquanto que a mais baixa não induziria 

perda de viabilidade ou alterações morfológicas detectáveis. Todas as experiências foram de-
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senvolvidas na presença e ausência de agentes neuroprotetores: ácido ascórbico 200 µM; d,l-

lactato (Lac 2,5, 5 e 10 mM) e  probucol 3 µM) com os respectivos controles de células trata-

das com água ou apenas os neuroprotetores isoladamente. A concentração final dos ligantes 

foi de 10 mM, que demonstrou não induzir toxicidade em estudos prévios com o citrato 

(Sonnewald et al., 2002) e pirofosfato (Suarez et al., 1995).  

  

2.5.14  Ensaio de citotoxicidade (viabilidade celular). 

A citotoxicidade foi avaliada através do ensaio de MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiliazol-2-il)-

2,5-difeniltetrazólio), que é reduzido a uma formazana colorida apenas pelas células viáveis 

(Mosman, 1983). O ensaio foi conduzido conforme as modificações feita por (Garcia et al., 

2006a). Depois dos tratamentos durante 5 div, o meio de cultura com os respectivos agentes 

neurotóxicos e neuroprotetores foi removido, as células lavadas duas vezes com solução tam-

pão Hanks (37 oC) e incubadas durante 1 h com 200 µL de MTT (0,25 mg/mL). Depois de 

remover o excesso de MTT, foram adicionados 200 µL de SDS 5 % e as células foram incu-

badas a 37oC durante a noite no escuro. A absorbância foi medida em 560 nm em um leitor de 

microplacas.  

 

2.5.15  Avaliação do estado redox celular (ensaio de GSHt/GSSG). 

A avaliação do estado redox celular foi estimada através dos níveis de glutationa total (GSHt) 

e oxidada (GSSG), usando o método de reciclagem do ácido 5,5-ditiobis(2-nitrobenzóico 

(DTNB) (Tietze, 1969). As células viáveis cultivadas em placas de 6 poços foram homoge-

neizadas em 150 µL do tampão PE (100 mM). O homogenato foi precipitado com ácido sul-

fosalicílico 2 % e centrifugado (16000 × g, 5 min at 4 ºC), e o sobrenadante não protéico foi 

usado para o ensaio de GSx. Uma alíquota de 50 µL do sobrenadante foi incubada com tam-

pão de ensaio GSHt (tampão PE, DTNB 0,8 mM e glutationa redutase 0,32 U/mL), para um 

volume final de 250 µL. A reação foi iniciada pela adição de 0,6 mM de NADPH. A reação 
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cinética da reciclagem do DTNB foi monitorada a 412 nm durante 2 min. Para a medição de 

GSSG, 100 µL do sobrenadante foram tratados com 2-vinilpiridina, a qual reage covalente-

mente com a glutationa reduzida (GSH), mas não com forma oxidada (GSSG) (Rahman et 

al., 2006). Os valores de GSHt e GSSG foram calculados através de uma curva padrão de 

GSH e GSSG respectivamente (0 a 25 nmol) e normalizados pela massa de proteínas (mg).  

  

2.5.16  Captação de GABA em neurônios do córtex. 

O transporte de GABA foi determinado como captação de [3H]-GABA em cultura primária de 

neurônios corticais. Depois dos tratamentos durante 120 h (1-6 div) em placas de 24 poços, o 

meio de cultura com os respectivos agentes neurotóxicos foi removido, as células lavadas 

duas vezes com solução tampão HBSS (35oC) e incubadas por 10 min na mesma solução 

tampão a 35°C contendo adicionalmente [3H]-GABA (4 nM) e GABA (10µM, que é a cons-

tante de captação (Km) aproximada para GABA em neurônios corticais) (Vale et al., 1999). A 

reação foi terminada pela lavagem rápida com solução tampão previamente esfriada em gelo. 

As células foram digeridas com NaOH 0,2 M durante a noite. Após remover 10 µL da suspen-

são celular digerida, foi adicionado o líquido de cintilação sobre o restante, e a radioatividade 

incorporada foi determinada em um contador de cintilação. A captação específica foi determi-

nada subtraindo-se as medidas da radioatividade realizadas na presença de 5 mM de GABA. 

O resultado foi expresso como desintegração por minuto (dpm) corrigido pela massa de prote-

ínas (mg). 

 

2.5.17  Captação de Glutamato em neurônios granulares do cerebelo.  

O transporte de glutamato foi determinado como captação de [3H]-Glu em cultura primária de 

neurônios granulares do cerebelo. Depois dos tratamentos durante 120 h (1-6 div) em placas 

de 24 poços, o meio de cultura com os respectivos agentes neurotóxicos foi removido, as célu-

las lavadas duas vezes com solução tampão HBSS (37oC) e incubadas por 5 min na mesma 
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solução tampão a 37°C, contendo adicionalmente [3H]-Glu (3 nM) e Glu (120 µM). A reação 

foi terminada pela lavagem rápida com solução tampão previamente esfriada em gelo. As 

células foram digeridas com NaOH 0,2 M durante a noite. Após remover 10 µL da suspensão 

celular digerida, foi adicionado o líquido de cintilação sobre o restante e a radioatividade in-

corporada foi determinada em um contador de cintilação. A captação específica foi determi-

nada subtraindo-se as medidas da radioatividade realizadas na presença de Glu 2 mM. O re-

sultado foi expresso como desintegração por minuto (dpm) corrigido pela massa de proteínas 

(mg). 

2.5.18  Dosagem de proteínas.  

Para padronizar as concentrações dos analitos nos testes, deve-se determinar o conteúdo pro-

téico destas amostras. O método utilizado foi aquele descrito por (Bradford, 1976), cuja rea-

ção baseia-se na capacidade das proteínas interferirem com a absorbância do corante Coomas-

sie Brilliant Blue (CBB) G-250 em meio altamente ácido, resultando em modificação propor-

cional de cor, detectável em 595 nm. Foi usada uma curva padrão de Albumina de Soro Bovi-

no (BSA). 

 

2.5.19  Ensaios de toxicidade com embriões de Paulistinha (Danio rerio).  

Os embriões foram expostos às diversas espécies de Mn, conforme descrito a seguir. Para 

MnCl2 foram conduzidas uma curva de diluição (fator 2) a partir da solução estoque de Mn-

Cl2, para uma faixa de concentrações entre 0,75 – 400 mM. O citrato de Mn(II) foi preparado 

pela adição de solução estoque de MnCl2 (fator 2) em citrato 6 mM para uma faixa de concen-

trações entre 0,375 – 6 mM. Finalmente o citrato de Mn(III) foi preparado por dissolução de 

acetato de Mn(III) em citrato 6 mM para uma faixa de concentrações entre 0,375 – 3 mM. 

Todas as soluções foram preparadas com água-ISO. A mesmo tempo, todos os ensaios foram 

conduzidos com os respectivos controles de água-ISO e citrato 6 mM.  Estes experimentos 

foram conduzidos no Centro de Pesquisas Ambientais (UFZ) de Leipzig na Alemanha. 
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A linhagem de Danio rerio (UFZ-OBI), estabelecida de um estoque de paulistinha original-

mente obtido de lojas comercias de peixes, foi cultivada a 26±1oC e ciclo calro-escuro de 

14:10 h. Os peixes foram alimentados ad libitum diariamente com Artemia salina e duas ve-

zes com alimento comercial (Tetra, Melle, Alemanha). A coleta de embriões e a exposição 

destes foi conduzido, com mínimas modificações, segundo protocolos estabelecidos (Nagel, 

1988; Schulte and Nagel, 1994). Para o registro de efeitos letais e sub-letais, foram expostos 

10 embriões para cada concentração, com controle interno de água-ISO, em microplacas de 

24 poços, colocando 2 mL de solução em cada poço. O regime de exposição foi estático e 

durante diferentes períodos do desenvolvimento embrionário (Fig. 9), por exemplo, de 2–50 

hpf (horas após fertilização), 24–72 hpf, 24-72 hpf (ovos removidos manualmente com ajuda 

de pinças e agulhas-dc), 72–120 hpf e 2–122 hpf. Para as análises de expressão de genes, fo-

ram expostos 30 embriões (2-122 hpf) em placa de Petri de 70 mm com 20 mL da solução dos 

complexos MnCl2 (0,675 – 6,3 mM) e Mn(II)Cit (0,325 – 2,9 mM).  

 
Figura 9: Paulistinhas adultos (a, fêmea; b, macho); e embriões: c, 2 hpf (64 células); d, 24 hpf; e, 72 hpf.  

 

Os resultados de mortalidade e desordens do desenvolvimento dos embriões foram usados 

como “pontos finais”, indicadores dos efeitos tóxicos induzidos pelas espécies de Mn. A mor-

talidade foi identificada por coagulação dos embriões, perda de batimento cardíaco, falha no 

desenvolvimento de somito ou cauda não destacada (Nagel, 2002). Os efeitos subagudos fo-

ram registrados por alterações na morfologia do corpo, avaliação qualitativa da diminuição do 

batimento cardíaco e respiração, e perda ou diminuição da mobilidade induzida por estímulos 

na região caudal em embriões de 72–122 hpf com agulha. Nas linhagens de embriões de pau-
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listinha, este toque induz normalmente uma rápida e breve resposta da atividade natatória; 

uma perda e/ou resposta errática indica defeitos na transmissão neuromuscular e foi registrado 

como um efeito subagudo. Todas as experiências foram desenvolvidas ao menos em triplica-

tas, usando diferentes lotes de embriões e diferentes tanques. Os valores de EC50 só foram 

calculados para os efeitos de mobilidade a partir da porcentagem de embriões com alterações 

na mobilidade.  

 

2.5.20  Reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR). 

Após a cessação da exposição, os embriões foram observados com um microscópio e os em-

briões mortos foram removidos. O RNA total foi analisado homogeneizando-se 30 embriões 

com um Ultraturrax em 500 µl de Trizol, de acordo com as instruções do fabricante. O RNA 

foi purificado pelo tratamento com o DNAse I durante 15 min a 25oC, eliminando frações de 

DNA. 

 

Tanto para RT-PCR qualitativa como para a quantitativa, o cDNA foi sintetizado a partir de 2 

µg de RNA total, usando o kit “RevAidTM First Strand cDNASynthesis”, conforme as indi-

cações do fabricante. Os primers (oligonucleotídeos iniciadores) foram projetados usando-se 

o software “Beacon Designer” (Premier Biosoft, Palo Alto, CA). Uma lista completa dos ge-

nes e primers pode ser encontradas na Tabela 4. Para análises de RT-PCR qualitativas, os 

genes sob estudo e o de referência (β-actin) foram amplificados de 1 µl de cDNA, usando 1 

unidade de Taq Polimerase, 50 mM Tris–HCl, pH 9,0; 1,5 mM MgCl2, 15 mM (NH4)2SO4, 

0,1 % (v/v) Triton-X 100, 0,2 mM dNTP mix e 0,4 µM de cada primer para 25 µl de volume 

final de reação. O número de ciclos foi ajustado para que cada gene fornecesse os produtos da 

amplificação abaixo do nível de saturação da reação. Os fragmentos do PCR foram analisados 

por eletroforese em gel de agarose, e as mudanças em níveis da expressão de gene foram ava-

liadas pela inspeção visual de densidades das faixas, tingidas com brometo de etídio. 
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Tabela 4. Detalhes dos genes e seqüências dos primers selecionadas para os estudos de expressão de gene. Os 
genes listados são reguladores de diversos processos fisiológicos, comportamentais e do neurodesenvolvimento, 
assim como outros marcadores da toxicidade crônica com metais, neurogênese, estresse oxidativo e/ou de res-
posta geral de estresse, os quais podem ser afetados pelo manganês. Nomenclatura segundo ZFIN. 

Nome do gene  Símbolo No de acesso Seqüência do primer (5′→3′) 
Função  

ou 
 evidência 

Atonal homolog 2a atoh2a NM_131816 
CACAACACGATGATGATAATGATG 

TGAGTTCACTAGACACCACAC 
Neurogênese (a) 

Hairy-related 9 her9 NM_131873 
CAGCCGATAATATGGAGAAG 
GAGCATCAAGAATGAGAGTC 

Neurogênese (a) 

Tyrosine hydroxylase th NM_131149 
GACGGAAGATGATCGGAGAC 

CGGAAAGCCTCTAAATGTTCAC 
Neurônios colinérgicos e dopaminér-

gicos (b) 

Myelin basic protein mbp AY860977 
CGGAGGAGACAAGAAGAG 
ACTTAGGACGAGGAGAGG 

Regula os glia e neurônios (c) 

Glutamate decarboxylase 1 gad1 NM_194419 
CTGGTGGACTGTAGAGAC 
GCATCTTCTTGAGTGTGAG 

Síntese de GABA (d) 
 

Glutamate decarboxylase 2 gad2 BC093260 
CGCATCGGACAAGATTCAG 
AGCAGAAGCCATCCAGAC 

Síntese de GABA (d) 
 

Cytochrome c oxidase I, 

mitochondrial  
mt-co1 AY996924 

CGCATCGGACAAGATTCAG 
AGCAGAAGCCATCCAGAC 

Metabolismo mitocondrial e reposta 
de intoxicação por metais (e,f ) 

monooxygenase, DBH-like 1  

 
moxd1 NM_001045206 

GACGGATTACATTACTGAAGG 
AAGTGTCTGGCTGTGATAG 

Dopamina β-monooxigenase, oxido-
redutase, reposta de intoxicação por 

metais (g) 

si:dkey-204f11,62 
si:dkey-

204f11,62 
NM_001003500 

GGCGGTTCGTGATGATAC 
TTGAGGCTGGAGTAATATGC 

Resposta para estresse oxidativo (h ) 

Heme oxygenase (decycling) 

1 
hmox1 NM_199678 

CAGTGGAGGAAGAGAATAACAG 
GAGGTAGCGGGTGTAAGC 

Resposta para estresse por compostos 
químicos (i ) 

Minichromosome maintenan-

ce complex component 10  
mcm10 NM_001024813 

GCACCAGCAGAGGATGATG 
GCCGAGATGAAGCGACAG 

Regula os processos de iniciação, 
replicação do DNA e mantêm a 

integridaded do genoma (j) 

Seven in absentia homolog 2 

(Drosophila)-like  
siah2l NM_200427 

CCACGGACATCAACCTAC 
AGTTCTCTGCTTGCTTCC 

Necessário no 
desenvolvimento embrionário (k) 

Denticleless homolog (Dro-

sophila)  
dtl NM_173241 

TCTCTGCTGGACTGCTATG 
CCTTCTTCGTTGGCTACAG 

Necessário na progressão do ciclo 
celular (l) 

 

BCL2-like 10 (apoptosis 

facilitator)  
bcl2l10  NM_194398 

TGGTCTCTATCTTCACATTCAC 
CTCCTGGTTCAGTTGTCTTG 

Apoptose e vários processos de 
sinalização celular (m ) 

Forkhead box P2 foxp2 NM_001030082 
ACGAGCAGTGAAGTAAGC 
ACCTGTGGACTCATCATTG 

Desenvolvimento do cérebro e 
relacionado com comportamento (n) 

Gonadotropin-releasing 

hormone 2 
gnrh2 NM_181439 

CTACAGCAGAAGATACCTCAAGAG 
GCACTCAGACACAGCATCAG 

Desenvolvimento do cérebro e 
relacionado com comportamento (n) 

Metallothionein 2 mt2 NM_194273 
ACTAATTGCCAGTGTACTACC 

TCTCATCATCTCGCTCCTC 
Induzido por metais e detoxificação 

de metais(e) 

Recombination activating 

gene 1 

 

rag1 NM_131389 
TACCAGAAGCCTAATCCGAGTC 

TCATCAGCCGACGAGCATAG 
Rearranjo do DNA para alterações do 

sistema imune (ñ) 

Heat shock protein, alpha-

crystallin-related, b11 
hspb11 CN014934 

CCTCATCTGAGCCCATTCAT 
TGAAAGTCGTCATGGGTGAA 

Resposta para estresse de caráter geral 
(o,p) 

 

bactin (cytoplasmatic) *bactin AF057040 
GCCAACAGAGAGAAGATGACACAG 

CAGGAAGGAAGGCTGGAAGAG 
housekeeping 

glucose-6-phosphate 

dehydrogenase 
**gapdh GE617483 

TGAATCTAGTCCATCCGCTTG 
TCATCAGGCAGGGAAGCTA 

housekeeping 

a(Bae et al., 2005), b(Erikson et al., 2007a), c(Kazakova et al., 2006), d(Martin et al., 1998),e(Gonzalez et al., 2006), 
f(Cambier et al., 2009), g(Jee et al., 2007),h(Strausberg et al., 2002), i(Weil et al., 2009), j(Chattopadhyay and Bielinsky, 
2007), k(Ro et al., 2003), l(Sansam et al., 2006), m(Arnaud et al., 2006), n(Fitzpatrick et al., 2005), ñ(Feng et al., 
2005),o(Bellyei et al., 2007), p(Marvin et al., 2008) , Genes usados como controle em PCR *qualitativo e ** quantitativo. 
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As análises quantitativas de RT-PCR (qRT-PCR) foram feitas em um volume de reação de 10 

µl, usando Sensimix (Quantace, Finchley, UK) e 200 nM de cada primer. A amplificação foi 

conduzida em placas de 96 poços, usando um termociclador (Applied Biosystems, Darsms-

tadt, Germany). Para avaliar a expressão relativa de genes, foi tomada como referência a ex-

pressão do gene gapdh, calculada com o software Q-Gene (Muller, 2002). A expressão rela-

tiva dos genes-alvo foi investigada em pelo menos três experimentos independentes. Os dados 

de expressão de genes de cada ensaio foram divididos pela média, que foi calculada entre to-

dos os experimentos individuais. A média resultante destas séries de dados foi normalizada 

pelo valor do controle. Posteriormente, os valores de expressão de genes foram expressos em 

múltiplos do controle. A vantagem desta técnica sobre outras já usadas, como a representação 

dos dados como a porcentagem da expressão nos controles, é que a variação de dados de con-

trole é visível.  

 

2.5.21  Análises estatísticas. 

Os resultados foram apresentados como média ± SD, ou em alguns casos dos estudos in vitro 

como média ± S.E.M. Tanto os resultados in vivo como in vitro foram derivados de três expe-

rimentos individuais, a não ser que quando indicado de outra maneira. Os dados das concen-

trações que causam 50% de morte (LC50)  ou 50 % de efeito (EC50) foram obtidos das cur-

vas sigmoidais dose-resposta de replicatas individuais (triplicata no caso de estudos in vitro); 

assim como a concentração que causa 10% de morte (LC10), for calculada a partir da LC50, 

utilizando o software GraphPad. A normalidade do conjunto de dados foi verificada pelo teste 

D'Agostino & Pearson omnibus. A comparação dos conjuntos de dados foi feita com análises 

de correlação de Pearson’s, t-test, assim como a análise de variância em uma e duas vias se-

guida dos testes de Tukey, Dunnes’t e Bonferroni.  As análises estatísticas foram feitas com o 

software GraphPad Prisma (GraphPad 4,0 software Inc, San Diego, CA, EUA). 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

3.1  Fracionamento e distribuição do Mn na bacia ALPA.  

Na Tabela 5 se apresenta um resumo de vários parâmetros avaliados que podem influenciar na 

especiação do Mn em sistemas aquáticos. Pode ser verificado que essas águas são ligeiramen-

te ácidas ou neutras, bem oxigenadas e brandas. Ao mesmo tempo os sedimentos são ligeira-

mente ácidos. 

Tabela 5. Parâmetros gerais da qualidade do sistema aquático em diferentes localidades da bacia ALPA  

T (oC) pH 
OD 

 (mg/L) 
DT 

(mg/L CaO) 
DP 

(mg/L CaCO3) 
Alc.  

(meq/L) 
Cond. 

 (mS/cm) Data 
Ponto 

de Coleta 

A S A S A A A A A 

ITAP 17,8 17,2 6,70 6,54 8-8,5 10,0 17,85 0-1,6 57,8 

PARA 18,5 17,8 7,88 7,58 8-8,5 20,0 35,70 0-1,6 75,2 
Agosto, 2006 

(06-08) 
JURU 23,1 22,9 7,55 6,87 8-8,5 15,0 17,85 0-1,6 57,6 

ITAP 21,5 22,0 6,65 6,68 8-8,5 10,0 17,85 0-1,6 42,3 

PARA 22,0 22,2 6,87 6,51 8-8,5 30,0 17,85 0-1,6 51,4 
Novembro, 2006 

(06-11) 
JURU 22,0 22,7 6,71 5,96 8-8,5 10,0 17,85 0-1,6 51,4 

ITAP 25,5 26,0 6,24 6,46 8-8,5 10,0 17,85 0-1,6 33,9 

PARA 25,0 25,2 6,37 6,75 8-8,5 10,0 17,85 0-1,6 41,6 
Fevereiro, 2007 

(07-02) 
JURU 27,8 25,2 6,75 7,01 8-8,5 10,0 26,78 0-1,6 47,6 

ITAP 20,8 20,2 6,32 6,16 8-8,5 10,0 17,85 0-1,6 47,0 

PARA 19,5 20,0 6,42 6,19 8-8,5 15,0 17,85 0-1,6 53,3 
Abril, 2007 

(07-04) 
JURU 22,1 23,0 6,58 6,54 8-8,5 10,0 17,85 0-1,6 52,0 

t: Temperatura, OD: Oxigênio Dissolvido, A: Água, S: Sedimento, DT: Dureza Total, DP: Dureza Parcial, Alc: 
Alcalinidade, Cond: Condutividade (Hernandez et al., 2009b). 

 

De acordo com os dados da Figura 10, a distribuição de Mn total na ALPA apresenta a se-

guinte ordem: ITAP ≈ PARA > JURU (p < 0,05). Neste sentido, as águas superficiais apre-

sentaram níveis na faixa de 0,32–2,63 mg/L, que são mais altos que os reportados para essas 

localidades (PARA: 0,09 ± 0,02 mg/L; ITAP: 0,10 ± 0,02 mg/L; JURU: 0,01 ± 0,01 mg/L) 

(CETESB, 2006), e inclusive superiores aos valores aceitos pelas agências regulamentares 

brasileiras e internacionais (0,1–0,5 mg/L) (CETESB, 2006). Com respeito aos sedimentos, a 

concentração total de Mn (190-370 mg/kg) está abaixo do menor nível de indução de efeitos 

adversos na vida aquática (lowest effect level, LEL) (MEEO, 1993), exceto na localidade do 
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rio Paranapanema durante os meses de fevereiro e abril de 2007. O Mn total foi comparável 

nos três pontos de amostragem, na água e nos sedimentos (p < 0,05) (Fig. 10-a, b). 

 

Figura 10. Distribuição de espécies de Mn nas águas superficiais (a) e nos sedimentos (b) da ALPA durante as 
quatro etapas de amostragem (Agosto 2006 (06-08), Novembro 2006 (06-11); Fevereiro 2007 (07-02) e Abril 
2007 (07-04). Itapetininga, Itap; Paranapanema, Para; Jurumirim, Juru. S.T: Pseudo Total (I+II+III+IV+V); LD: 
limite de detecção (0,6 µg/L para água e 0,6 µg/kg para sedimento); LL: menor nível (Lower Level) (CETESB, 
2006); HL: maior nível (Higher Level)(CETESB, 2006); LEL: nível com menor efeito na vida aquática(MEEO, 
1993) (Lowest Effect Level); SEL: nível com efeitos severos na vida aquática (Severe Effect Level) (MEEO, 
1993). Dados de Hernandez et al. (2009). 

 

Com poucas exceções, a abundância de espécies de Mn na coluna líquida da ALPA obedece à 

seguinte ordem: particulado > lábil ≈ não-lábil (Fig. 10-a, p < 0,05). Ao mesmo tempo, esses 

resultados confirmaram a aplicabilidade do método de complexação com a resina ChelexTM-

100 como um procedimento de especiação do Mn (Tessier et al., 1979; Sunda, 1984). Nos 

sedimentos, a distribuição de espécies de Mn segue a seguinte ordem: Mn ligado a hi-

dr(óxidos) de Fe e Mn > Mn ligado a carbonatos ≈ Mn intercambiável ≈ Mn ligado a silicatos 

> Mn ligado a matéria orgânica (Fig. 10-b, p < 0,05).  
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3.2  Inferências geoquímicas 

A Tabela 6 mostra as diferentes correlações existentes entre parâmetros físico-químicos e as 

diferentes espécies de Mn presentes nas águas e sedimentos, e também entre as espécies metá-

licas. Desta maneira, na estação JURU a fração Ia apresentou uma forte correlação com a fra-

ção IIa; similar comportamento foi encontrado entre as frações Is, IIs (ITAP, PARA) e entre os 

paramêtros pHs and Conda (ITAP). Ao mesmo tempo, a fração Is na estação PARA esteve 

extremamente correlacionada com a fração IIs, mas em menor medida com a fração IIIs e o 

pH da coluna líquida. Na estação ITAP a fração IIs encontra-se fortemente correlacionada com 

o pH do sedimento e a condutividade da água. Nas estações PARA e ITAP, a fração IIIs ocor-

re em estreita correlação com o pH do sistema aquático e a condutividade da água. 

Tabela 6: Inter-relações entre espécies de Mn e parâmetros fisico-químicos na ALPA, conforme os coeficientes 
de correlação de Pearson (p < 0,05), (Hernandez et al., 2009b). 

 Estação Ia IIa IIIa Is IIs IIIs IVs pHa pHa Conda 

Itap 1,00          

Para 1,00          

Ia 

Juru 1,00          
Itap -0,88 1,00         

Para -0,73 1,00         

IIa 

Juru 0,33 1,00         
Itap 0,81 -0,47 1,00        

Para 0,74 -0,23 1,00        

IIIa 

Juru 0,84 0,64 1,00        
Itap 0,78 -0,84 0,32 1,00       

Para -0,79 0,88 -0,59 1,00       

Is 

Juru 0,60 -0,38 0,46 1,00       
Itap 0,64 -0,83 0,08 0,96 1,00      

Para 0,71 -0,50 0,19 -0,24 1,00      

IIs 

Juru 0,37 -0,76 -0,04 0,80 1,00      
Itap 0,30 -0,70 -0,21 0,46 0,65 1,00     

Para 0,60 -0,98 0,07 -0,82 0,40 1,00     

IIIs 

Juru 0,69 -0,14 0,21 0,33 0,59 1,00     
Itap 0,81 -0,99 0,35 0,82 0,85 0,80 1,00    

Para 0,81 -0,95 0,49 -0,98 0,38 0,90 1,00    

IVs 

Juru 0,84 0,72 0,99 0,36 -0,12 0,24 1,00    
Itap 0,35 -0,61 -0,23 0,85 0,94 0,62 0,66 1,00   

Para 0,13 -0,72 -0,50 -0,36 0,33 0,82 0,50 1,00   

pHa 

Juru 0,09 -0,15 -0,36 -0,34 0,18 0,73 -0,27 1,00   
Itap 0,93 -0,95 0,54 0,94 0,88 0,52 0,92 0,68 1,00  

Para 0,26 -0,84 -0,19 -0,68 0,07 0,92 0,74 0,87 1,00  

pHs 

Juru -0,25 0,64 -0,13 -0,93 -0,82 -0,11 -0,02 0,41 1,00  
Itap 0,82 -0,98 0,33 0,91 0,93 0,73 0,98 0,77 0,96 1,00 

Para 0,05 -0,71 -0,34 -0,55 -0,09 0,82 0,60 0,86 0,98 1,00 

Conda 

Juru -0,26 -0,68 -0,73 -0,15 0,47 0,51 -0,71 0,81 0,02 1,00 
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                              Tabela 7: Fe pseudototal e Fe de fundo (mg/kg) 

 
Agosto 
2006 

Novembro 
2006 

Fevereiro 
2007 

Abril 
2007 Fundo 

ITAP 6351,5 16520,5 13891,2 12815,0 47200,0 

PARA 22100,9 34321,9 26262,8 34740,6  

JURU 22979,4 30773,1 23613,8 23613,8  

 
A Figura 11 mostra uma dependência espaço-temporal de vários parâmetros geoquímicos e 

ecotoxicológicos do Mn na ALPA, onde EF < 2, Igeo < 0 e o RAC ~30% em fevereiro 2007 

(final do período chuvoso) e são ligeiramente incrementados nas restantes datas de amostra-

gem.  
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Figura 11: Fator de enriquecimento, EF (a), Índice geoquímico, Igeo (b) e Código de avaliação de risco, RAC (c), 
para o Mn na ALPA. (Agosto 2006 (06-08), Novembro 2006 (06-11); Fevereiro 2007 (07-02) e Abril 2007 (07-
04)); Itapetininga, Itap; Paranapanema, Para; Jurumirim, Juru. (Hernandez et al., 2009b) 
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3.3  Seleção de espécies de Mn potenciais para estudos toxicológicos. 

Os nossos resultados sugerem que na bacia ALPA o Mn encontra-se em constante troca entre 

a coluna líquida e o sedimento, ligado a moléculas inorgânicas (H2O, Cl-, CO3
2-, HCO3

-, SO4
2-

, PO4
3-, (P2O7)

4-) ou orgânicas (citrato, aminoácidos, detergentes, etc) e apresentando modera-

dos riscos ecotoxicológicos, que devem ser caracterizados. Neste sentido, foi sugerido estudar 

o Mn(II) “livre”, Mn(II)Cit, Mn(III)Cit e Mn(III)PPi (onde Cit:Citrato e PPi: Pirofosfato), 

considerando o potencial neurotoxicológico dessas espécies (Reaney et al., 2002; Aschner et 

al., 2007) e a escassez de estudos do papel da especiação química do Mn para sua toxicidade 

em sistemas aquáticos (Howe et al., 2004).  

 

3.4  Caracterização espectroscópica dos complexos de Mn. 

A Figura 12a apresenta os espectros eletrônicos na região de 350–600 nm para Mn(III)Cit e 

Mn(III)PPi. Adicionalmente, a Figura 12b(1–6) apresenta vários espectros de EPR do com-

posto MnCl2 (Mn2+), o qual é um sistema de alto spin (d5, S=5/2), com seis sinais equivalen-

tes, eqüidistantes e centrados em g = 2. Este padrão não se altera sob incubação em meio a-

quoso a 37oC (Fig,12b 1-3). Entretanto, uma incubação na mesma temperatura, mas com meio 

de cultura celular induz uma diminuição na intensidade do sinal (Fig.12; 4-6). Estudos preli-

minares demonstraram que o Mn(II)Cit, embora apresente uma diminuição de intensidade no 

sinal de EPR, tem perfil similar ao do MnCl2,, o que é compatível com um complexo de 

Mn(II). Por outro lado, os espetros 7–16, obtidos em meio aquoso e em meio de cultura celu-

lar, apresentaram um padrão característico de um sistema de alto spin Mn3+ (d4
, S = 2), que é 

“silencioso” no EPR em freqüências baixas (9,5 MHz) (Goldberg et al., 1997). 
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Figura 12: a) Espectros eletrônicos das espécies de Mn(III) e seus respectivos ligantes. b) Espectros de EPR (a 
temp. ambiente depois de incubações a 37ºC) de: MnCl2 2 mM em solução aquosa (1 – 3; 0 h, 48 h e 120 h) e em 
meio de cultura (4 – 6; 0 h, 48 h e 120 h); Mn(III)PPi 1 mM em solução aquosa (7, 9, 11; 0 h, 48 h e 120 h) e em 
meio de cultura (8, 10; 0 h e 48 h); Mn(III)Cit 1 mM em solução aquosa (12, 14, 16; 0 h, 48 h e 120 h) e em 
meio de cultura (13, 15; 0 h e 48 h).  
 
 

3.5  Caracterização voltamétrica dos complexos de Mn.  

Consistente com as caracterizações feitas mediante UV-Vis e EPR, os complexos sintetizados 

apresentaram diferentes comportamentos eletroquímicos (Fig. 13). O íon Mn(II) “livre” apre-

senta dois processos redutivos e dois processos oxidativos reversíveis entre 0 – 1 V. A pre-

sença de complexantes (como o citrato) diminui o coeficiente de difusão do metal, disminuido 

a intesidade da corrente (Habib et al., 2006). Das espécies trivalentes, o Mn(III)Cit mostrou 

processos de oxi-redução entre 0,5 – 1 V, enquanto que O Mn(III)PPi não apresentou proces-

sos eletroquímicos identificáveis nas condições de trabalho. 
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Figura 13: Voltamogramas dos complexos de Mn e os respectivos ligantes (0,1 V.s-1; 10 varreduras) vs 
Ag/AgCl. 
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3.6 Caracterização dos riscos neurotoxicológicos do Mn no desenvolvimen-

to: Importância da especiação do Mn, o tipo de células alvo e o grau de 

desenvolvimento. 

A neurotoxicidade do Mn é um dos maiores problemas ambientais desse metal (Rovetta et 

al., 2007; Saric and Lucchini, 2007). Neste sentido, foi avaliada in vitro e in vivo, a neuro-

toxicidade do Mn durante o desenvolvimento, considerando a influência:  

i) Da especiação química do metal (tipo de ligante e/ou estados de oxidação). Nesse 

sentido, sabe-se que em solução aquosa e pH fisiológico o Mn2+ é estável, entre-

tanto o Mn3+ é um agente oxidante, e pode se desproporcionar em Mn2+ e Mn4+ ou 

(IV) (Michalke et al., 2007) de acordo com o esquema: 

 

ii) Do tipo de células neuronais. 

iii) Do grau de diferenciação celular.  

iv) Do grau de desenvolvimento embrionário. 

 

3.6.1 Células granulares do cerebelo em estado inicial da diferenciação ce-

lular são mais vulneráveis à neurotoxicidade induzida pelo Mn. 

Células granulares do cerebelo (CGC) de uma cultura primária foram expostas a MnCl2, 

(Mn(III)Cit)-, Mn(III)Cit e Mn(III)PPi durante 5 dias in vitro (div), começando no 1 div (perí-

odo inicial de diferenciação celular, quando as células cultivadas começam a produzir neuri-

tes) ou começando no sexto div. Segundo Suñol et al. (2008), estas células estão próximas da 

maturidade, com uma rede de neurites interconectadas e expressão de transportadores e recep-

tores funcionais para neurotransmissores. A Figura 14 apresenta os valores de LC50 para 

diferentes espécies de Mn em CGC, para dois estados de diferenciação celular. A toxicidade 

mais alta foi encontrada em células expostas durante os estados iniciais do desenvolvimento 
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(1-6 div). A espécie Mn(III)PPi foi a menos tóxica para ambos os estados de diferenciação 

celular (p < 0,05, ANOVA seguido do teste de Tukey). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 14: Neurotoxicidade induzida pelas espécies de Mn em células granulares do cerebelo (CGC) após 120 h 
de tratamento. As células foram expostas em diferentes períodos de desenvolvimento durante a diferenciação 
celular (1-6 div) e após a diferenciação celular (6-11 div).Valores representam (média ± S.E.M). * p < 0,05, ** p 
< 0,0001. Mn(III) pyrP = Mn(III)PPi (Hernandez et al., 2009a) 
 

3.6.2 Células granulares do cerebelo (CGC), em estado inicial da diferenci-

ação celular, são mais vulneráveis que as células corticais (CTX) à 

neurotoxicidade induzida pelo Mn. 

 
Sabendo-se que CGC não diferenciadas são mais vulneráveis às espécies de Mn, um estudo 

comparativo foi feito entre CGC e CTX, para o mesmo estado de diferenciação (Fig. 15). Na 

Tabela 8 podem ser encontrados os valores de LC50 para as espécies metálicas, em1-6 div. 

Estas foram significativamente diferentes entre os modelos celulares, exceto Mn(III)PPi, su-

gerindo que CGC são mais vulneráveis que CTX para a toxicidade induzida pelo Mn.  
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Figura 15: Curvas dose-resposta (viabilidade celular) para as espécies do Mn em células granulares do cerebelo 
(CGC) (�) e células granulares do neocórtex (CTX) (�). As células (1-6 div) foram expostas por 120 horas. Os 
valores representam (média ± S.E.M) de três experimentos independentes, cada um feito em triplicata.  
 
 
Tabela 8: Citotoxicidade (LC50 em µM) induzida pelas espécies de Mn em cultura primária de neurônios granu-
lares cerebelares (CGC) e neurônios do córtex (CTX). As células foram expostas durante 120 horas, iniciando o 
primeiro dia in vitro (1- 6 div). 

Espécies de Mn CGC CTX 

MnCl2 27 ± 2 (13) 180 ± 90 (3) * 

Mn(II)Cit 36 ± 4 (3) 132 ± 12 (2) * 

Mn(III)Cit 24 ± 6 (4) 261 ± 41 (3) * 

Mn(III)PPi 48 ± 11 (3) 69 ± 17 (4) 

Resultados apresentados como média ± sd; (número de experimentos). Diferenças entre os grupos foram deter-
minadas mediante análise de variância em duas vias seguida do t-test.   
 

3.6.3 O Mn não altera o metabolismo da glutationa em neurônios.  

O estresse oxidativo é um dos mecanismos previstos da toxicidade do Mn, e a glutationa é 

uma importante molécula de defesa antioxidante celular. Neste sentido, foi verificado se os 

diferentes níveis de glutationa determinados em CTX e CGC poderiam ser a causa da diferen-
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ça de vulnerabilidades encontrada. Análises de GSH (glutationa reduzida) e GSSG (glutationa 

oxidada) foram feitas, porém GSSG não foi detectada, motivo pelo qual foi desconsiderada, 

sendo reportados os resultados como glutationa total (GSHt), Figura 16. 
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Figura 16: Níveis de glutationa total intracelular após os tratamentos com as diferentes espécies do Mn. Células 
granulares do cerebelo (CGC) (A-B) e células neocorticais (CTX) (C-D). As células (1-6 div) foram expostas por 
120 horas. Os valores representam (média ± SD) de 4-6 experimentos independentes. (Farina et al., 2008; Her-
nandez et al., 2009a). 
 

Os níveis de GSHt em células controle foram 113 ± 17 e 216 ± 29 nmol GSHt/mg proteína 

em CGC e CTX, respectivamente (p < 0,01; n = 8-10). Para aquelas concentrações das espé-

cies do Mn que não produziram efeitos citotóxicos importantes, não houve diminuição nos 

níveis de GSHt em ambos os tipos de células, exceto para CGC, quando expostas para 

Mn(III)Cit, Figura 16. Apesar de se observar uma tendência para o aumento nos níveis de 

GSHt nas concentrações mais baixas de Mn, este aumento não alcançou valores estatistica-

mente significativos.  

 
 

3.6.4 O Mn parece não induzir excitotoxicidade.  

A alteração no metabolismo de neurotransmissores, seguido de excitotoxicidade, é outra das 

hipóteses consideradas para explicar a neurotoxicidade do Mn. Neste sentido, nós quisemos 
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saber se a captação de neurotransmissores poderia estar associada com a perda de viabilidade 

celular observada em CGC e CTX, após os tratamentos com as espécies de Mn. Avaliaram-se 

o ácido gama-aminobutírico (GABA), o principal neurotransmissor inibidor e um dos princi-

pais reguladores da excitabilidade neuronal ao longo de todo o sistema nervoso, bem como o 

glutamato, um dos principais neurotransmissores excitatórios do sistema nervoso. Porém, em 

concentrações abaixo daquelas que induzem uma significativa perda da viabilidade celular, o 

Mn não provoca eventos de excitabilidade via incremento na captação de neurotransmissores 

(Figura 17).  
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Figura 17: Captação de glutamato em CGC (célula glutamatérgica), após tratamento com MnCl2 (A) e captação 
de GABA em CTX (célula GABAérgica), após tratamento com MnCl2 e Mn(III)Cit (B-C). As células (1-6 div) 
foram expostas por 120 horas (1-6 div). Os valores representam (média ± SD) de dois experimentos independen-
tes, cada um foi feito em triplicata.  
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3.6.5 A neurotoxicidade induzida pelo Mn é reduzida por ácido ascórbico e 

lactato: implicações para o mecanismo de neurotoxicidade do Mn.  

 

O ácido ascórbico (AA, 200 µM) protege CGC da neurotoxicidade induzida por ambos os 

estados de oxidação do Mn (MnCl2 e Mn(III)Cit, Fig. 18A e 18B). Entretanto, AA foi menos 

efetivo contra a neurotoxicidade induzida pelo Mn em CTX (Fig. 19A). Estudos com outro 

reconhecido antioxidante, o probucol (3 µM) não ofereceu proteção contra a neurotoxicidade 

causada pelo Mn; o probucol inclusive exacerba a neurotoxicidade do Mn quando em baixas 

concentrações (Fig. 20). 

 
Figura 18: Viabilidade celular avaliada pelo ensaio do MTT, onde a neurotoxicidade induzida pelo Mn é reduzi-
da por ácido ascórbico, AA (A e B) e lactato, Lac (C e D em células granulares do cerebelo. As células (1-6 div) 
foram expostas a MnCl2 (A e C) ou Mn(III)Cit (B e D) durante 120 horas. Os valores representam (média ± 
S.E.M) de três experimentos independentes, cada um feito em triplicata. As diferenças significativas entre os 
tratamentos (barra em preto: Mn na ausência de neuroprotetores AA ou Lac; barra em branco: Mn com neuro-
protetores) foram confirmadas com análises de ANOVA em duas vias, seguido do teste de Dunnet. * P < 0,05 e 
** P < 0,01 com respeito ao controle correspondente; + P < 0,05 e ++ P < 0,01 indica diferenças entre tratamen-
tos para mesma concentração de Mn (ANOVA em uma via, seguido do teste de Dunnet) (Hernandez et al., 
2009a) 
.  
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O ácido láctico (Lac) protege contra a neurotoxicidade induzida pelo Mn em CGC (Fig. 18C e 

18D) e em CTX (Fig. 19B). Adicionalmente, a combinação do ácido ascórbico e ácido láctico 

protege CTX contra os efeitos adversos do Mn (Figura 19C), contrastando com a ineficiência 

do AA isoladamente (Fig. 19A).  
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Figura 19: Viabilidade celular avaliada pelo ensaio do MTT, onde a neurotoxicidade induzida pelo Mn é reduzi-
da por ácido ascórbico, AA (A), lactato, Lac (B) e AA + Lac (C) em células neocorticais (CTX). As células (1-6 
div) foram expostas por 120 horas a MnCl2 ou Mn(III)Cit. Os valores representam (média ± S.E.M) de três expe-
rimentos independentes, cada um feito em triplicata. As diferenças significativas entre os tratamentos (barra em 
preto: Mn na ausência de neuroprotetores AA, Lac ou AA + Lac; barra em branco: Mn com neuroprotetores) 
foram confirmadas com análises de ANOVA em duas vias, seguido do teste de Dunnet. * P < 0,05 e ** P < 0,01 
com respeito ao controle correspondente;  ■ P < 0,05 e ♦ P < 0,01 indica diferenças entre tratamentos para 
mesma concentração de Mn (ANOVA em uma via, seguido do teste de Dunnet) (Hernandez et al., 2009a) 
.  
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Figura 20: Viabilidade celular avaliada pelo ensaio do MTT, onde o probucol não atenua (e em alguns casos 
exacerba) a neurotoxicidade induzida pelo Mn em células neocorticais (A e B) ou em células granulares do cere-
belo (C e D). As células (1-6 div) foram expostas a MnCl2 (A e C) ou Mn(III)Cit (B e D) durante 120 horas. Os 
valores representam (média ± S.E.M) de três experimentos independentes, cada um feito em triplicata. As dife-
renças significativas entre os tratamentos (barra em preto: Mn na ausência de probucol; barra em branco: co-
administração de Mn e probucol) foram confirmadas com análises de ANOVA em duas vias, seguido do teste de 
Dunnet. *P < 0,05, **P < 0,01 ***P < 0,001 com respeito ao controle correspondente; ♦ < 0,05 indica diferen-
ças e Dunnet’s).  

 

 

3.6.6 Mn induz toxicidade em embriões de Danio rerio: Importância da es-

peciação química e do grau de desenvolvimento embrionário. 

 

A toxicidade das espécies de Mn(II) e Mn(III) foi analisada comparando períodos diferentes 

de exposição dentro dos primeiros dias do desenvolvimento embrionário. Nestes estudos, uma 

precaução importante é a quantificação do metal presente no meio de cultura, e a verificação 

de seus teores no início e fim dos experimentos, para averiguar a eventual existência de acu-

mulação ativa de Mn pelos embriões. De acordo com os dados da Tabela 9, não foram encon-

tradas diferenças significativas entre as concentrações de Mn calculadas e as determinadas no 

meio de cultura; neste último caso tampouco houve diferenças entre a concentração inicial e 
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final do período de exposição, independentemente da duração do tratamento. Isto sugere que 

os danos observados nos embriões não estão associados a processos de bioacumulação.  

              Tabela 9: Resultados de análises de Mn no meio de cultura dos embriões 
Desenvolvimento 
embrionario, hpf  

(Tempo de exposição,  h) 

Concentração 
Calculada 

de Mn 
(mM) 

Concentração de Mn (mM) no meio de cultura 

  Antes Depois 
  Média sd Média sd 

 MnCl2 
 0   0,00 0,00 
 2,5   2,81 0,01 

72-120 hpf (48 h) 5   5,26 0,03 
 10   10,83 0,07 
 15   16,34 0,19 

 MnCl2 
 0 0,00 0,00 0,07 0,01 
 0,68 0,71 0,05 0,96 0,41 
 1,35 1,21 0,20 1,09 0,26 
 2,70 2,68 0,02 2,71 0,02 
 6,30 6,29 0,02 6,30 0,03 

2-122 hpf (120 h) Mn(II) Cit 
 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Cit 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,33 0,34 0,02 0,35 000 
 0,65 0,66 0,01 0,64 0,01 
 1,30 1,31 0,02 1,31 0,03 
 2,90 3,02 0,17 3,09 0,07 

 
 

A fim de excluir possíveis ambigüidades dos efeitos que pudessem ser atribuídas à presença 

do ovo, alguns experimentos foram desenvolvidos com embriões removidos manualmente dos 

ovos (sem córion, dc). Para o MnCl2, representando o Mn(II) “livre”, a LC50 oscilan entre 3–

100 mM, sendo observada a mais alta toxicidade para o período pós-eclosão (>72 hpf) ou para 

embriões removidos manualmente dos ovos (Figura 21). Desta maneira, a ordem de sensibili-

dade embrionária para a toxicidade do MnCl2 foi a seguinte: 2–122 hpf > 72–120 hpf > 24–

72(dC) > 24–72hpf ≈ 2-50hpf. 
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Figura 21: Estudo comparativo da toxicidade das espécies de Mn (LC50) em embriões de Danio rerio de dife-
rentes estados de desenvolvimento e diferentes tempos de exposição ao Mn. dC: embriões sem córion (removi-
dos manualmente dos ovos; a eclosão acontece entre 48 e 72 hpf). Resultados de tratamentos que não apresentam 
a mesma letra nas mesmas condições são estatisticamente diferentes uns dos outros (p<0,05). Toxicidade signifi-
cativa induzida pelo Mn(II)Cit foi detectada somente entre 2-122 hpf. Barras representam LC50 (média ± desvio 
padrão) de três experimentos independentes. 
  

Estudos da letalidade dos embriões frente às espécies Mn(II)Cit e Mn(III)Cit foram conduzi-

dos, mas quando o citrato foi testado isoladamente, induziu significativa toxicidade para con-

centrações ≥ 10 mM (dados não apresentados). Esta situação limitou o uso do citrato livre na 

concentração máxima de 6 mM, e conseqüentemente as concentrações máximas que puderam 

ser testadas do Mn foram de 6 mM para o Mn(II)Cit e 3 mM para o Mn(III)Cit respectiva-

mente. É sabido que o Mn3+ é relativamente estável em solução na presença de excesso de 

ligante (Klewicki and Morgan, 1998), o que justifica ter sido testado a uma relação molar 

menor. Sob essas condições foi encontrada uma LC50 de 3,34 ± 0,19 mM para o Mn(II)Cit no 

período de exposição 2–122 hpf (Figura 21), a qual é discretamente menor que a encontrada 

para MnCl2 (p = 0,08), porém o teste de analises de variâncias revelou que ambos conjuntos 

são diferentes (p < 0,01). Entretanto, a espécie Mn(III)Cit induziu apenas 10% de letalidade, 

não sendo possível determinar a LC50.  
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Figura 22: Resumo de efeitos subletais induzidos pelas diferentes espécies de Mn em embriões de Danio rerio. 
dC: embriões removidos manualmente dos ovos, mot: mobilidade reduzida ou alterada em resposta a estímulo 
na cauda, hrt: batimento cardíaco reduzido, bd: deformação corporal, pce: edema pericárdico 
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O Mn induz vários efeitos subagudos tais como edema pericárdico, redução da batida de cora-

ção e alterações no movimento espontâneo ou estimulado dos embriões (Fig. 22). Os efeitos 

observados e as concentrações de Mn capazes de induzi-los foram dependentes do período de 

exposição e da especiação do Mn. Em alguns casos, somente uma débil e não clara dependên-

cia dose-resposta foi observada (por exemplo, redução da batida de coração devido aos efeitos 

do Mn(II)Cit). A redução da mobilidade estimulada dos embriões foi o mais comum e mais 

relevante efeito subagudo e, portanto, a EC50 foi calculada baseada neste efeito. Os valores 

de EC50 oscilaram no intervalo de 0,54 ± 0,82 mM a 1,43 ± 0,41 mM (Fig. 23).  
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Figura 23: Estudo comparativo da redução da mobilidade estimulada (EC50) em embriões de Danio rerio de 
diferentes estados de desenvolvimento e diferentes tempos de exposição após serem expostos a MnCl2 e 
Mn(II)Cit. dC: embriões sem córion (removidos manualmente dos ovos; a eclosão acontece entre as 48 e as 72 
hpf). Resultados de tratamentos que não apresentam a mesma letra nas mesmas condições são estatisticamente 
diferentes uns dos outros (p<0,05). *(p<0,05) indica diferença significativa entre as espécies de Mn. Barras re-
presentam EC50 (media ± desvio padrão) de três experimentos independentes  
 

Quando comparadas ambas as espécies metálicas, com respeito as EC50 (redução da mobili-

dade estimulada) somente para embriões de 72-120 hpf, foram detectadas diferenças signifi-

cativas, com MnCl2 mais tóxico do que Mn(II)Cit. Porém, o ranking de toxicidade baseado 

nos valores de EC50 não mostrou diferenças significativas em embriões expostos a MnCl2. 
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Entretanto o Mn(II)Cit continua sendo mais tóxico para exposições prolongadas, embora não 

tenham sido encontradas diferenças entre embriões expostos  24-72dc hpf  e 2-122 hpf 

(Fig.23). No entanto, quando comparadas as LC50 e as EC50 (LC50/EC50), as EC50 mostra-

ram uma elevada sensibilidade, com fatores entre 17 e 7 para o MnCl2 e na ordem de 4 para o 

Mn(II)Cit (Fig. 24).  
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Figura 24: Sensibilidade dos embriões de paulistinha a MnCl2 e Mn(II)Cit, com respeito ao período de desen-
volvimento. Dados referidos como a razão LC50 /EC50. 
 

3.6.7 Efeitos do Mn na expressão de genes em embriões de Danio rerio. 

O termo expressão gênica refere-se ao processo em que a informação codificada por um de-

terminado gene é utilizada para a construção de uma proteína. Teoricamente, a regulação em 

qualquer uma das etapas desse processo pode levar a uma expressão gênica diferencial. Neste 

sentido, foi analisada a expressão de 19 genes (Tabela 4), como potenciais indicadores de 

alguma rota genética envolvida na toxicidade das espécies MnCl2 e Mn(II)Cit para embriões 

de Danio rerio de 2–122 hpf, período de maior sensibilidade. A expressão desses genes foi 

analisada preliminarmente de forma qualitativa (RT-PCR convencional) em embriões expos-

tos à LC50 para o MnCl2 e LC10 para o Mn(II)Cit e duas diluições (0,68 mM e 0,325 mM) 

como as concentrações mais baixas a serem testadas. Nesta etapa, três genes (gad1, mt-co1 e 

hspb11) apresentaram uma expressão diferencial, e foram analisados quantitativamente por 

RT-PCR (Figura 25).  



CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

__________________________________________________________________________________________________________
Hernández, R.B., 2009. Fracionamento e especiação do Mn como determinantes de seu comportamento geoquímico e neurotóxico  

83 

0 0.675 1.35 2.7 6.3
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
gad1 mt-co1 hspb11

�

� �

A

MnCl2 (mM)

0 Cit 0.325 0.65 1.3 2.9
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

��

�

B

Mn(II)Cit (mM)

E
xp

re
ss

ão
re

la
ti
va

 d
e 

g
en

es
 (
n
o
rm

al
iz

ad
a)

E
xp

re
ss

ão
re

la
ti
va

 d
e 

g
en

es
 (
n
o
rm

al
iz

ad
a)

 
Figura 25: Expressão de genes (gad1, mt-co1 e hspb11) em embriões de Danio rerio. A expressão relativa de 
genes foi analisada quantitativamente RT-PCR em embriões expostos de 2-122 hpf para diferentes concentrações 
de MnCl2 (A) ou Mn(II)Cit (B). Como o Mn(II)Cit é preparado com citrato 6 mM, foram incluídos controles de 
citrato (6 mM) e sem citrato (água-ISO). Os dados de Mn(II)Cit foram normalizados com respeito ao controle de 
citrato. gad1 (glutamato decarboxilase 1), mt-co1 (citocromo c oxidase mitocondrial I) e hspb11 (proteína de 
choque térmico b11 “α-Crystallin-Related”. Barras representam  (média ± desvio padrão) de três experimentos 
independentes. � = p < 0,05 e �� = p < 0,01 indicam diferenças significativas com respeito ao respectivo con-
trole (para Mn(II)Cit, foi considerado o citrato).  

 

Apenas o hspb11 e mt-co1 apresentaram expressões significativamente diferentes dos respec-

tivos controles quando estudados por RT-PCR quantitativo. Enquanto que a expressão do 

hspb11 foi induzida quase três vezes mais por ambas as espécies de Mn, o gene mt-co1 apre-

sentou um padrão de expressão menos claro. Para tratamentos com MnCl2 foi observada uma 

repressão de 1,4 vezes. Em contraste, o Mn(II)Cit induziu a síntese do gene por um fator de 3, 

na concentração mais alta testada (Figura 25).  
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CAPÍTULO 4: DISCUSSÃO  

4.1  Na bacia ALPA, O Mn está presente principalmente nos sedimentos. 

Este é primeiro estudo de especiação de metais na bacia ALPA, e especificamente do Mn. 

Conforme os parâmetros fisicoquímicos avaliados e apresentados na Tabela 5, as águas desta 

bacia são fortemente oxigenadas, ligeiramente ácidas, brandas e com presumível equilíbrio 

dos íons carbonatos (HCO3
-/CO3

2-). Sob essas condições, a especiação do Mn deve estar do-

minada principalmente por hidr(óxidos), a seguir por aquo-complexos, carbonatos e em me-

nor proporção, por outros complexos inorgânicos e orgânicos. Essas condições também são 

propícias para eventos de precipitação de metais. Consistente com isto, os maiores teores de 

Mn foram encontrados nos sedimentos (Fig. 10), como sugerido por Buffle e DeVitre (1994). 

 

A concentração total de Mn na coluna líquida da bacia ALPA esteve no intervalo 0,32 – 2,63 

mg/L (Fig. 10-a), que é mais alta que a encontrada em estudos prévios, e que em valores indi-

cados como aceitáveis pelas autoridades ambientais brasileiras (0,1 mg/L) (CETESB, 2006). 

Isto é um resultado que preliminarmente deve ser considerado com certa atenção, dado que 1 

mg/L de Mn em águas brandas pode ser tóxico para os organismos aquáticos (Howe et al., 

2004), assim como estudos epidemiológicos têm associado um aumento de desordens neuro-

lógicas durante o desenvolvimento pela exposição hídrica ao Mn a concentrações acima de 

0,4 mg/L (Wasserman et al., 2006).  

 

O predomínio de Mn particulado (> 0,45 µM) na coluna líquida foi mais evidente em ITAP, 

seguido de PARA e JURU. Coincidentemente, os rios estudados são mais poluídos que o re-

servatório Jurumirim (CETESB, 2006). A formação de Mn particulado é favorecida para pH 

> 6,5 e elevado teor de oxigênio dissolvido (Howe et al., 2004). Consistentemente, tem sido 

amplamente descrito que o Mn é seqüestrado por argila e partículas coloidais (com grupos 

carboxilatos ou grupos hidroxilas disponíveis), seguido de sedimentação, sendo esse o princi-
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pal mecanismo regulador das concentrações de Mn em sistemas aquáticos (Buffle and DeVi-

tre, 1994). Além disso, fatores físicos que aumentam a turbulência das águas, tais como ondas 

e correntezas, podem favorecer fenômenos de trocas de espécies metálicas entre o sedimento 

e a coluna líquida (Buffle and DeVitre, 1994) e conseqüentemente contribuir para o aumento 

de material particulado na coluna líquida. Eventos dessa natureza foram mais evidentes nos 

rios (ITAP e PARA) do que na represa (JURU), o que foi consistente com os altos níveis da 

fração Ia nas estações ITAP e PARA (Fig. 10-a) durante o período chuvoso (entre os meses de 

Novembro 2006 e Fevereiro 2007), como descrito por outros autores (Howe et al., 2004). 

Adicionalmente, o período destacado pode ter aumentado os processos descritos anteriormen-

te, assim como processos de lixiviação de metais das margens desses rios, levemente erosio-

nadas, o que certamente aumentaria a quantidade de metal nos corpos d’água. 

 

As espécies lábeis do Mn (fração IIa), na faixa de 0,005 – 0,13 mg/L, foram observáveis prin-

cipalmente em pH 6,2 – 8, podem estar relacionadas à presença de complexos de Mn com 

ligantes de baixa massa molecular (OH, H2O, aminoácidos, citrato, pirofosfato, CO3
2-, HCO3- 

e outros) ou com macromoléculas orgânicas (ácidos fúlvicos e proteínas) (Hart and Davies, 

1977; Sunda, 1984; Buffle and DeVitre, 1994), os quais são menos estáveis do que os com-

plexos de Mn com ChelexTM, em pH neutro ou básico (Sunda, 1984). Por outro lado, a quan-

tidade de Mn removido com Chelex (fração IIIa) foi menor que a calculada na fração IIa,, su-

gerindo que o Mn dissolvido esteve majoritariamente complexado na coluna de água como 

espécies lábeis.  

 

O Mn na fração intercambiável (Is) dos sedimentos sugere uma degradação parcial de outras 

frações, o que está conectado provavelmente com diversas reações diagenéticas (processos 

químicos, físicos, e mudanças mineralógicas que podem ocorrer nos sedimentos durante e 

após o depósito de metais) (Buffle and DeVitre, 1994), assim como à sedimentação recente 

do metal, principalmente da fração Ia. De acordo com essas observações, o valor mais elevado 
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da fração Is foi encontrado na estação de amostragem PARA (Fig. 10), talvez devido à condu-

tividade ligeiramente mais elevada para pH neutro-básico (Agosto e Novembro de 2006) e/ou 

a ligeira acidez das águas e dos sedimentos (Fevereiro e Abril de 2007; Tabela 5). Como dis-

cutido em parágrafos anteriores, mecanismos de agitação também podem levar à liberação do 

metal das frações do sedimento, aumentando os níveis do Mn dissolvido ou suspenso. É sabi-

do que o MnCO3 é a principal fonte de Mn em águas neutras ou a alcalinas, e em virtude da 

abundância de CO2 em muitos sistemas aquáticos, essa seria a principal espécie do Mn(II) a 

ser encontrada, a menos que se aumentasse o pH e as condições oxidantes (Barceloux, 1999). 

Os hidr(óxidos) de Mn e Fe são outras formas ambientalmente importantes do Mn encontra-

dos em todos os locais estudados (Fig. 10 b), em conformidade com a natureza oxidante des-

tes sistemas aquáticos (Tabela 5) e a prevalência de metal particulado (Fig. 10a) na bacia AL-

PA. O Mn ligado aos silicatos foi a fração de menor relevância ecotoxicológica para a bacia 

ALPA, dado que esta fração é menos alterada pelas condições ambientais encontradas neste 

estudo, conforme trabalhos prévios (Tessier et al., 1979). Mn ligado à matéria orgânica (fra-

ção IVs) foi a fração menos presente nas estações de amostragem (Fig. 10 b), o que está de 

acordo com outros estudos (Lazerte and Burling, 1990). No entanto, os nossos resultados 

contrastam com os de trabalhos prévios em ambientes ligeiramente alcalinos, onde o Mn mos-

trou uma tendência para estar associado à matéria orgânica (Hsu and Lo, 2001). Porém, sob 

condições oxidantes, a matéria orgânica pode ser degradada, sendo liberado o metal, como 

descrito por outros investigadores (Buffle and DeVitre, 1994). De fato, esta espécie do metal 

deve contribuir à dinâmica da troca do metal entre a água e o sedimento.  

 



CAPÍTULO 4: DISCUSSÃO 

__________________________________________________________________________________________________________
Hernández, R.B., 2009. Fracionamento e especiação do Mn como determinantes de seu comportamento geoquímico e neurotóxico  

87 

4.1.1  Inferências geoquímicas-ecotoxicológicas do fracionamento do Mn 

em amostras da bacia ALPA. 

As principais deduções geoquímicas e ecotoxicológicas deste estudo são representadas na 

figura 26, o qual pode constituir uma ferramenta importante para futuras estratégias de geren-

ciamento do Mn na bacia ALPA.  
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Figura 26: Proposta de distribuição e dinâmica do Mn na bacia ALPA. L: H2O, Cl-, CO3

2-, HCO3
-,SO4

2-, PO4
3-, 

Cit3-, P2O7
4-, etc. Me: Metal, [R]: Redução, [O]: Oxidação, [AR]: Agente Redutor, [U]: Consumo, [S]: Sedimen-

tação, [Ad]:Adsorção, [D]: Dessorção, [M]: Mineralização, [Rd-S]: Re-dissolução ou Re-suspensão (Hernández 
et al., 2009). 

 

Reservatório Jurumirim: A forte correlação encontrada entre as espécies Ia – IIa e Ia – IIIa po-

deria indicar que o aumento dos níveis das frações IIa e IIIa pode ser devido a processos de 

desorção de material particulado ou processo de mineralização. Adicionalmente, o pH ligei-

ramente alcalino e/ou OD > 8 favorece a formação de hidr(óxidos) e/ou carbonatos que po-

dem precipitar (ver abaixo). Por outro lado, a correlação da condutividade da água com a o-

corrência das frações IIs e IIIs pode estar indicando a remoção de Mn dessas frações através de 
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processos biológicos ou transporte físico (ondas, correntezas e/ou turbulências das águas), 

mas com pouca contribuição do metal dissolvido, o que justificaria parcialmente os baixos 

valores de condutividade. Ao mesmo tempo, a forte correlação existente entre as frações Ia ou 

IIIa e IVs sugere a ocorrência de transporte do metal entre os sedimentos e as águas (ver Tabe-

la 6).  

 

Rios Itapetininga e Paranapanema: As correlações entre as frações Ia – IIIa e Ia – IVs podem 

ser da mesma natureza daquelas descritas para Jurumirim. Baixa dureza das águas, pH ligei-

ramente alcalino e OD > 8 favorecem a formação de hidr(óxidos) e/ou pequenas quantidades 

de carbonatos, os quais devem formar camadas de sedimentos recentes, através de Ia, seguido 

por precipitação e enriquecimento das frações Is e IIs. Ao mesmo tempo, através de processos 

físicos, a fração Ia pode ser enriquecida por redissolução dos sedimentos, e posteriormente 

sedimentanda de volta, com o que fecharia um ciclo. Essas suposições são apoiadas pela forte 

correlação entre Ia e as frações Is e IIs (PARA) e entre fraçõe IIs – IIIs na estação (ITAP). Por 

outro lado, os processos de mineralização e dessorção nos sedimentos poderiam ser explica-

dos pela forte correlação existente entre Is e IIs ou IIIs. Adicionalmente, a remoção de metais 

dos sedimentos via processos biológicos ou físicos poderia influenciar a condutividade, le-

vando a fortes correlações entre pHa ou pHs e IVs, indicando que potenciais ligantes orgânicos, 

para o Mn, apresentam um equilíbrio ácido-base e estão desprotonados em pH entre 6,5-8 

(Hsu and Lo, 2001), (ver Tabela 6, figura 26).  

 

Informações geoquímicas e ecotoxicológicas: 

A ordem de ocorrência das diferentes frações do Mn nos sedimentos da bacia ALPA (item 

3.1) indica uma origem e uma composição heterogênea do Mn. Por exemplo, o predomínio de 

Mn, na forma de hidr(óxidos), carbonatos e intercambiável é compatível com processos de 

oxi-redução, complexação e precipitação e ressuspensão do Mn (que pode ser de origem 
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natural ou antropogênica). Isto indica que as camadas de sedimento e a coluna líquida dessa 

bacia recebem uma renovação constante do Mn. Por outro lado, a ocorrência de Mn ligado a 

silicatos pressupõe que o metal tenha uma origem vinculada com a composição 

geomorfolófica desse sistema aquático. Sabe-se que o Mn pode ocorrer como boratos, carbo-

natos, fosfatos, óxidos, sulfatos e silicatos (Barceloux, 1999), às vezes associados a outros 

minérios na forma de impurezas. De fato, importantes fontes de pedra calcária (CaCO3) e cas-

calho (silicatos) são encontrados nas municipalidades da bacia ALPA, bem distante das prin-

cipais reservas de minérios de Mn do estado de São Paulo (BMY, 2006). Além disso, outras 

fontes de poluição difusas tais como a agricultura, o esgoto doméstico e industrial e a erosão 

(CETESB, 2006), juntamente com processos biogênicos (Buffle and DeVitre, 1994), poderi-

am ter aumentado a concentração do Mn nestes ambientes.  

 

A habilidade natural dos sedimentos para acumular íons metálicos permite avaliar a qualidade 

dos sistemas aquáticos e indicar efeitos de emissões antropogênicas através de parâmetros 

como o fator de enriquecimento (EF) e o índice de geoacumulação (Igeo). A Figura 11 a-b 

mostra que na bacia ALPA, o Mn apresenta EF < 2 e Igeo < 0, o que sugere que não há conta-

minação com Mn (Categoria 1, Tabela 3), e portanto a origem deste metal deve ser de caráter 

natural, como tem sido discutido em outros trabalhos (Muller, 1969; Buat-menard and 

Chesselet, 1979; Ergin et al., 1991; Ghrefat and Yusuf, 2006). No entanto, 20 – 30 % (38 –

110 mg/kg) do Mn sedimentado encontram-se biodis-

poníveis na forma de metal intercambiável ou ligado a 

carbonatos (Tabela 3, Figura 11-c, Figura 26). Isto indi-

ca moderados riscos ecotoxicológicos, embora tais níveis ainda sejam menores que o valor 

que induz danos ambientais nos sistemas aquáticos, LEL = 460 mg/kg (MEEO, 1993). Uma 

comparação entre as diferentes etapas de amostragem mostrou níveis de Mn biodisponíveis 

Na bacia ALPA, O Mn têm 

uma origem natural, porém 

com riscos de até 30% de indu-

zir danos ecotoxicológicos. 
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mais elevados em Fevereiro de 2007, o que pode estar relacionado com o final do período 

chuvoso.  

 

Embora fossem encontradas diversas diferenças na distribuição e no comportamento do Mn 

na bacia ALPA, as concentrações totais do Mn foram similares para as três estações estuda-

das, o que deve ser devido a duas razões: a) composição geomorfológica similar nos locais 

estudados; e b) distância entre os pontos de coleta ~ 30 km. Por outro lado, o presente estudo 

confirma a tendência de crescimento nos teores de Mn na bacia ALPA, como apontado 

(CETESB, 2006), bem como sugere potenciais riscos ecotoxicológicos para a ocorrência das 

espécies do Mn, que merecem ser caracterizados. Neste sentido, propusemos o estudo do per-

fil toxicológico das espécies Mn(II) “livre”, Mn(II)Cit, Mn(III)Cit e/ou Mn(III)PPi, as quais 

podem estar na coluna liquida, mas que nas condições oxidantes dessas águas são passíveis de 

remoção e sedimentação, em condições de serem regeneradas e reincorporadas à coluna líqui-

da conforme o ciclo sugerido na Figura 26 (Hernandez et al., 2009b). Além disso, os efeitos 

deletérios sobre o sistema nervoso central das espécies Mn(II) e Mn(II)Citrato são estabeleci-

dos. Ao mesmo tempo, são escassos os dados de toxicidade do Mn em sistemas aquáticos em 

função da especiação química (Howe et al., 2004). Desta maneira, foram sintetizadas e carac-

terizadas química e toxicologicamente as espécies acima, conforme descrito a seguir. 

 

4.2 Caraterização físico-química das espécies de Mn sujeitas a estudos to-

xicológicos. 

A Figura 12A mostra os espectros de absorção eletrônica típicos das espécies de Mn(III) na 

região do visível, com máximos de absorção (λmax) para o Mn(III)Cit em 430 nm e uma colo-

ração amarela parda, e em 480 nm para Mn(III)PPi, complexo de cor vermelha intensa. Esses 

resultados estão de acordo com (Klewicki and Morgan, 1998), e os sinais podem ser atribuí-

dos a transições centradas no metal do tipo d-d. Entretanto, espécies divalentes de Mn de alto 
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spin (d5), como é o caso de MnCl2 e Mn(II)Cit, não apresentaram absorbâncias significativas 

no visível (dados não mostrados), uma vez que a semi-ocupação de todos os orbitais d implica 

na inexistência de transições permitidas por spin (aquelas que não mudam a orientação relati-

va dos spins dos elétrons), o que se traduz em valores de absortividade molar ( ε ) muito bai-

xos no visível e, conseqüentemente, na ausência de cor (Atkins, 2006).  

 

A caracterização dos complexos em estudo foi feita também mediante espectroscopia EPR, a 

fim de confirmar os estados de oxidação nos produtos de partida, e acompanhar possíveis mu-

danças sob as condições experimentais em que seriam desenvolvidos os ensaios toxicológi-

cos, resultados que são apresentados na Figura 12B. Para a espécie MnCl2, que representa um 

sistema de alto spin Mn(II) (d5, S = 5/2), foram registrados vários espectros centrados em g = 

2, com um característico padrão de desdobramento hiperfino de seis linhas eqüidistantes (70 

gauss) como descrito por Schiemann e colab. (2003). Esse padrão não é alterado quando in-

cubado em meio aquoso a 37oC por várias horas (Figura 12A, espectros 1-3). Entretanto, 

quando a mesma espécie foi incubada em meio de cultura, uma diminuição do sinal de EPR 

foi verificada (Figura 12A, espectros 4-6). Isto pode ser interpretado em termos de complexa-

ção do Mn(II) com moléculas de alto peso molecular presentes no meio de cultura (especial-

mente albumina), o que causa o alargamento dos espectros devido a processos de relaxamento 

de spin mais rápidos (Schiemann et al., 2003), o que pode converter o Mn(II) em uma espé-

cie não detectável.  

 

Por outro lado, o Mn(III) é um sistema de alto spin (d4
, S = 2), considerado EPR-silencioso 

em análises de EPR feitas com sistemas convencionais trabalhando com freqüências abaixo 

de 35 GHz (bandas X ou bandas Q) (Goldberg et al., 1997). De acordo com isto, os comple-

xos de Mn(III) não apresentaram sinais em nenhuma das condições experimentais (Figura 

12B, espectros 7-16). Para sistemas de EPR convencionais, transições do tipo ∆Ms = ±1 não 
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podem ser resolvidas devido a uma significativa combinação de desdobramento do sinal de 

campo-zero com fenômenos desfavoráveis de relaxamento (Mabbs and Collison, 1992). 

Desta maneira, nós não podemos excluir a possibilidade que compostos de Mn(II) possam ser 

convertidos em espécies de Mn(III) em ambientes arejados e ricos em ligantes, como o meio 

de cultura. Adicionalmente, sabe-se que o Mn(III) pode se desproporcionar em espécies de 

Mn(II) e Mn(IV) (Klewicki and Morgan, 1998), mas nossas condições de trabalho em EPR 

não permitiram verificar esse fenômeno.  

 

Do ponto de vista eletroquímico (Fig. 13), o íon livre Mn(II) apresentou dois processos oxida-

tivos e dois processos redutivos distintos e reversíveis. O primeiro pico catódico (em cerca de 

0,8 V) deve corresponder à redução Mn(II) – Mn(I), enquanto que o segundo pico catódico (~ 

0,0 V) provavelmente corresponde à redução Mn(I) – Mn(0), segundo a atribuição de (Habib 

et al., 2006) nas mesmas condições, embora neste caso a potenciais ligeiramente mais positi-

vos. Os processos de oxidação a ~ 0,3 V e 1,0 V devem corresponder, respectivamente, às 

oxidações Mn(0)/Mn(I) e Mn(I)/Mn(II). A formação do complexo Mn(II)Cit diminui a quan-

tidade de Mn(II) disponível para a participação em processos redox, conforme demonstrado 

para complexantes como a leucina (Habib et al., 2006), daí que os picos de corrente estejam 

atenuados. No caso do Mn(III)Cit foi verificado um discreto processo de oxidação a ~ 0,9 V, 

atribuído ao par Mn(III)/Mn(IV), assim como um processo de redução ~ 0,55 V, atribuído ao 

par Mn(III)/Mn(II), o que é consistente com processo de desproporcionamento do Mn(III) ou 

que as formas Mn(II) e Mn(III) estão em equilíbrio (Klewicki and Morgan, 1998). Já a espé-

cie Mn(III)PPi apresenta um comportamento inativo, similar ao ligante pirofosfato. O despro-

porcionamento dessa espécie deve ocorrer unicamente em baixas proporções de ligante 

(Klewicki and Morgan, 1998), contrário às nossas condições experimentais.  
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4.3 In-vitro: Espécies químicas do Mn induziram neurotoxicidade no de-

senvolvimento, especialmente a nível cerebelar, o que pode repercutir 

em perda de funções cognitivas e neuromusculares.  

 
Em células de cerebelo (CGC), as espécies MnCl2, Mn(II)Cit e Mn(III)Cit mostraram uma 

toxicidade similar, porém superior ao Mn(III)PPi. Entretanto, nas células corticais (CTX) o 

Mn(III)PPi foi a espécie mais tóxica, com uma LC50 estatisticamente semelhante àquela obti-

da para CGC. Em CTX, ainda, as espécies restantes apresentaram toxicidades similares entre 

elas, porém foram estatisticamente menos tóxicas quando comparadas com as LC50 obtidas 

para CGC. Os nossos resultados em CTX são compatíveis com trabalhos prévios (Reaney et 

al., 2002; HaMai and Bondy, 2004; Reaney and Smith, 2005), os quais reportaram que, em 

neurônios dopaminérgicos (células PC12), o Mn(III) na forma de Mn(III)PPi, Mn(III)Acetato 

e Mn(III)transferrina é mais tóxico do que o Mn(II) na forma de MnCl2. Esses resultados su-

gerem que em pH fisiológico o Mn(III)Cit é termodinacamente mais estável do que 

Mn(III)PPi, como sugerido por Klewicki e Morgan (1998). Isto poderia ser mais importante 

para neurônios GABAérgicos e dopaminérgicos, o qual precisa ser estudado. Segundo Radio 

e Mundy (2008), um mesmo composto químico pode ter diferentes efeitos neurotóxicos em 

diferentes modelos celulares.  

 

Para a neurotoxicidade no desenvolvimento induzida 

por Mn, verificamos que, independentemente da es-

peciação química, o metal foi mais tóxico para células 

não diferenciadas do que para células diferenciadas. 

Similares resultados foram encontrados com células-tronco neuronais expostas a MnCl2 

(Tamm et al., 2008). Isto poderia estar associado com alterações bioquímicas, particularmen-

te do metabolismo energético, e a baixa taxa de regeneração dos neurônios, quando compara-

do com outras células tais como hepatócitos (Claudio et al., 2000). Adicionalmente, foi veri-

Independentemente da especiação, 

o Mn induz neurotoxicidade du-

rante o desenvolvimento, consis-

tente com danos neuromotores e 

cognitivos. 
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ficado que a exposição de neurônios ao Mn por curto tempo (efeitos agudos) é menos impor-

tante que a exposição prolongada (efeitos crônicos; dados não mostrados) como sugerido por 

Rovetta e colob. (2007), e que os neurônios glutamatérgicos (CGC) são mais vulneráveis que 

os neurônios de GABAérgicos (CTX), o que é uma informação muito relevante, dado que 

perturbações nas funções cerebelares podem induzir perda de capacidades cognitivas e neu-

romusculares (Hoppenbrouwers et al., 2008), o que tem sido diagnosticado em crianças ex-

postas ao Mn (Wasserman et al., 2006; Erikson et al., 2007b).  

 

Durante o desenvolvimento, o cerebelo acumula mais Mn do que o córtex, provavelmente 

devido a uma maior expressão de transportadores de metais divalentes (DMT-1). A expressão 

dos receptores de transferrina (TfR) é inalterada para ambas regiões do cérebro (Garcia et al., 

2006b). Isto justificaria parcialmente a maior sensibilidade de CGC, quando comparada com 

CTX (Tabela 8), pelo menos para as espécies divalentes de Mn.  

 

Considerando que as espécies MnCl2, Mn(II)Cit e Mn(III)Cit (ambientalmente tão relevantes 

quanto o Mn(III)PPi) já foram detectadas em fluidos biológicos de humanos mediante análi-

ses de especiação (Michalke et al., 2007), são candidatas para atravessar a barreira hemato-

encefálica (Aschner et al., 2007) e apresentam toxicidade maior para CGC (que é mais sensí-

vel do que CTX), nós continuamos os nossos estudos com o MnCl2 e Mn(III)Cit. Desta ma-

neira, verificamos o efeito do estado de oxidação do Mn na sua neurotoxicidade, o que ainda 

não é completamente compreendido. Por exemplo, tem sido sugerido que o Mn(II) é mais 

tóxico do que Mn(III) (Saric and Lucchini, 2007), mas considerando os resultados prelimi-

nares deste trabalho e os reportados (Reaney et al., 2002; HaMai and Bondy, 2004; Reaney 

and Smith, 2005), é possível argumentar que a toxicidade do Mn também depende da nature-

za do alvo biológico, como será discutido adiante. Neste sentido, foi avaliando o papel neuro-
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toxicológico do Mn em cultura primária de neurônios de diferentes regiões do cérebro, posto 

que tal aproximação tem recibido escassa atenção. 

 

4.3.1 A neurotoxicidade induzida pelo Mn é possivelmente mediada por 

inibição do metabolismo energético, disfunção mitocondrial e indução 

de estresse oxi-redutivo.  

 
A diminuição da viabilidade celular em CGC e CTX, quando expostas às espécies de Mn 

(Fig. 18), em função da taxa de redução de MTT, sugere a perturbação de algumas das rotas 

do metabolismo energético dentro e fora das mitocôndrias (Roth et al., 2002; Malthankar et 

al., 2004), embora essa não seja a única explicação possível, dado que outros fenômenos po-

dem contribuir para perda de viabilidade celular. Porém, o Mn é concentrado preferencial-

mente nas mitocôndrias, onde pode substituir o Ca2+ necessário à hidrólise do ATP e, portan-

to, inibir a produção de energia (Gunter et al., 2009). 

 

A recuperação parcial da viabilidade celular com d,l-lactato (Lac, 5 mM) (Figuras 18C e 18D 

e Figura 19B) é consistente com outros estudos (Nakamichi et al., 2005; Schober et al., 

2008) e com a hipótese da depauperação do metabolismo energético celular como um meca-

nismo da neurotoxicidade do Mn (Quintanar, 2008). Isto implica que as espécies do Mn es-

tão afetando o metabolismo celular do lactato, como sugerido por (Zwingmann et al., 2003). 

Em ensaios preliminares, Lac 2,5 mM não ofereceu proteção, enquanto Lac 10 mM induziu 

uma significativa morte celular dos controles (dados não apresentados).  

 

O lactato é o produto final da glicólise, e é usado pelos neurônios como principal substrato 

energético (Schurr, 2006). Adicionalmente, o lactato é transportado nos neurônios através do 

trasportador de monocarboxilatos tipo 2 (MCT2), que durante todo o desenvolvimento neuro-

nal é expressado em CTX, entretanto desaparece gradualmente em CGC (Rafiki et al., 2003). 
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Isto poderia ser uma explicação plausível para a maior sensibilidade de CGC. Mas a perturba-

ção do metabolismo de lactato não deve ser a única causa da neurotoxicidade do Mn, dado 

que a recuperação de viabilidade por lactato em CTX só foi efetiva quando estas células eram 

expostas ao MnCl2. Não obstante, a maior efetividade do lactato em CGC, quando comparado 

com CTX, poderia estar associada principalmente à reciclagem redox-sensível do lacta-

to/piruvato (intermediário no metabolismo oxidativo da glicose e do lactato), sugerido como 

mais importante para neurônios glutamatérgicos do que para os neurônios GABAérgicos 

(Schousboe et al., 2007). 

 

Baseado no conhecimento acumulado acerca do metabolismo do lactato e os resultados apre-

sentados até aqui, sugeriu-se que um possível mecanismo da neurotoxicidade do Mn pode 

envolver a inibição do metabolismo do lactato, conseqüentemente a disfunção mitocondrial 

seria reflexo de estresse oxi-redutivo. Ao mesmo tempo, verificou-se que o lactato, na dose 

certa, oferece uma neuroproteção parcial por um provável mecanismo em tandem (Figura 27), 

onde vários fatores podem estar trabalhando de maneira concertada tais como 1) substrato 

energético 2) antioxidante e 3) agente quelante, como será descrito a seguir. Recentemente, 

tem sido sugerido para neurônios um sistema de reciclagem não estequiométrica redox-

sensível do lactato, onde ocorreria transferência contínua do lactato dos astrócitos aos neurô-

nios, aproveitando-se da cinética de transportadores da membrana plasmática e das isoenzi-

mas lactato desidrogenase (LDH). Além disso, nessas condições, a glicólise pode ser inibida, 

enquanto a oxidação do lactato é preferencialmente estimulada (Cerdán et al., 2007). No 

nosso caso, a administração exógena do lactato pode simular a função dos astrócitos, contri-

buindo para a recuperação da viabilidade celular através do fornecimento de energia. Além 

disso, a reciclagem redox-sensível do lactato pode trabalhar como um sistema antioxidante 

(Groussard et al., 2000) devido ao consumo de dois equivalentes de radicais hidroxila (OH·) 

pelo lactato gerando o piruvato, um agente antioxidante que pode eliminar H2O2 e 2 OH· na 
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sua decomposição a acetato e CO2 (Herz et al., 1997). Isto poderia conduzir a outro meca-

nismo indireto, onde o íon acetato pode remover os cátions metálicos mediante quelação. A 

eficiência deste mecanismo de neuroproteção estará limitada pela concentração exógena de 

lactato que não induz morte celular e pela baixa taxa de regeneração dos neurônios (Claudio 

et al., 2000). Consistente com isto, a maior eficiência do mecanismo de neuroproteção pro-

movido por lactato foi conseguida apenas em concentrações ≤ LC50 das respectivas espécies 

de Mn.  

Espaço intermembrana Mitocondrial

MCT2
GLU Ca2+ ?

MCT2 GLU
?DMT2

Mn(III)Mn(II)

Citoplasma

Mitocôndria

gl

 
Figura 27: Mecanismo de neurotoxicidade das espécies de Mn e mecanismo de neuroproteção mediante admi-
nistração de lactato (Lac). 1- As espécies de Mn induzem inibição do metabolismo do Lac, seguido de estresse 
oxi-redutivo. 2- Co-administração de Lac contribui para a recuperação do metabolismo energético mitocondrial. 
3- A reciclagem do Lac gera piruvato (Pyr), que seqüestra espécies reativas de oxigênio. 4- A oxidação metabó-
lica do Pyr gera acetato (AC), que poderia complexar íons de Mn e conseqüentemente bloquear os efeitos inici-
almente induzidos pelas espécies desse metal. 5- Complexos Mn-AC poderiam ser removidos do espaço intrami-
tocondrial e intracelular. Gli: Glicose; GLU: transportador de glicose; gl: glicólise; LDH1: lactato desidrogenase 
1 (mitocondrial); LDH5: lactato desidrogenase 5 (citossólica); ROS: espécies reativas de oxigênio; MCT2: 
transportador de Lac tipo 2; (Ca2+): canal de cálcio, possível entrada de Mn(II) nas mitocôndrias; ?: via alternati-
va para o transporte de espécies de Mn(III) e complexos Mn-AC; DMT2: transportador de metais divalentes, 
possível via de acesso no espaço intracelular para o Mn(II). Barras ( | ) indicam inibição.  
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A neurotoxicidade induzida pelo Mn é associada com perdas no metabolismo energético e 

acompanhada de estresse oxidativo. A glutationa (GSH) é um tripeptídeo linear (γ-

glutamilcisteinilglicina), que pode funcionar como um quelante de metal intracelular, um a-

gente de desintoxicação de metal e um sumidouro de radicais livres (HaMai and Bondy, 

2004). Nos neurônios a relação GSH:Ascorbato é 4:1 (Rice, 2000), e o cerebelo e neocórtex 

mostram níveis similares de GSH e ascorbato (Rice et al., 2002). Não obstante, neste estudo 

foi verificado que os níveis totais de glutationa (GSHt) nas células controles foram mais bai-

xos nos neurônios granulares cerebelares do que nos neurônios corticais (p < 0,01), que pode-

ria ser uma explicação para a diferença de sensibilidade encontrada entre ambos os modelos 

celulares quando expostos ao Mn. Porém, não foram encontradas alterações significativas, 

quando comparadas com os controles (Fig. 16), sendo verificada somente uma tendência oxi-

redutiva (Ghyczy and Boros, 2001). Essa tendência se manifesta por um lado na produção de 

GSHt (estresse redutivo) para baixas concentrações do Mn, e por outro no consumo de GSHt 

para concentrações mais elevadas de Mn, sugerindo estresse oxidativo, como proposto por 

Quintanar (2008).  

 

Para confirmar a hipótese sobre o estresse oxi-

redutivo, diversos seqüestradores de radicais livres 

foram testados. Entretanto, apenas o ascorbato, um 

conhecido antioxidante requerido por todas as células de mamíferos (Karaczyn et al., 2006) 

foi eficaz, sugerindo que as espécies de Mn estão interferindo no metabolismo do ascorbato. 

Consistente com isto, a viabilidade celular em PC12 e a disfunção mitocondrial por exposição 

ao Mn foram recuperadas com ascorbato (Desole et al., 1997a; Desole et al., 1997b; Zhang 

et al., 2004). Contudo, os nossos resultados sugerem que o ácido ascórbico é muito menos 

eficaz na proteção de neurônios corticais do que de neurônios cerebelares para a neurotoxici-

dade induzida pelo Mn (Figuras 18A, 18B e 19A).  

Independentemente da especiação, o 

Mn inibe o metabolismo do lactato e 

do ascorbato em neurônios. 
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Sabe-se que o ascorbato e o GSH formam um sistema antioxidante acoplado, nas mitocôn-

drias e no citoplasma, que pode ser auxiliado pelas iso-formas da enzima glutaredoxina (iso-

forma 1: citoplasmática; isoforma 2: mitocondrial) (Ehrhart and Zeevalk, 2003). Desta ma-

neira, uma perda de ascorbato deve ser compensada por GSH via reação redox e vice-versa, 

contribuindo para a reciclagem do dehidroascorbato (DHA) para ascorbato e estimulando a 

formação de complexos protéicos com a glutationa, tipo Pr-SSG (Ehrhart and Zeevalk, 

2003). A formação desses compostos protéicos poderia explicar a não-detecção de GSSG, na 

nossa analises do estado redox celular por médio do par GSH/GSSG. Porém, o menor conteú-

do de GSHt em CGC, quando comparado com CTX, sugere que este mecanismo de defesa 

antioxidante seja menos efetivo em CGC.  

 

Embora ambos os modelos celulares apresentem níveis basais de ascorbato similares (Rice et 

al., 2002), o tratamento com ácido ascórbico produz uma maior recuperação parcial da viabi-

lidade celular em CGC do que em CTX, provavelmente porque CGC tem uma capacidade 

discretamente maior para obter e manter o ascorbato do que CTX (Caprile et al., 2009). Al-

ternativamente, a manutenção dos níveis de GSH e da homeostase redox celular é uma função 

preliminar da rota metabólica da pentose fosfato (Vaughn and Deshmukh, 2008), mas o as-

corbato e o dehidroascorbato podem utilizar a mesma via para produzir lactato e glicose 

(Banhegyi et al., 1997). Simultaneamente, o ácido ascórbico, tanto extracelular quanto intra-

celular, pode inibir o transporte da glicose, estimulando o transporte de lactato em neurônios 

(Castro et al., 2009). Segundo os resultados obtidos e os demais elementos elencados acerca 

do metabolismo do ascorbato e do lactato, sugeriu-se que as espécies de Mn também induzi-

ram neurotoxicidade pela inibição do metabolismo do ascorbato, o que pode acontecer parale-

lamente à afetação da rota metabólica do lactato e/ou exacerbando os danos produzidos nesta 

última. Um hipotético mecanismo de neurotoxicidade, assim como um alternativo mecanismo 

de neuroproteção com ascorbato é sugerido na Figura 28.   
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Figura 28: Mecanismo de neurotoxicidade das espécies de Mn e mecanismo de neuroproteção mediante admi-
nistração de ácido ascórbico (AA) em CGC e CTX ou lactato-AA em CTX. 1- As espécies de Mn induzem ini-
bição do metabolismo do lactato (Lac) e do AA, seguido de estresse oxi-redutivo. 2- Co-administração de AA 
e/ou Lac-AA contribui para a recuperação do metabolismo energético mitocondrial e reativa o sistema antioxi-
dante GSH/AA via recuperação dos níveis de AA. Adicionalmente, o AA intracelular inibe a via glicolítica (gl) e 
estimula o transporte de Lac. 3- Síntese in loco de Lac a partir de dihidroascorbato (DHA) pela rota metabólica 
da pentose fosfato (ppp), que é uma alternativa à gl. Simultaneamente, a reciclagem do Lac gera piruvato (Pyr), 
que seqüestra espécies reativas de oxigênio. 4- A oxidação metabólica do Pyr gera acetato (AC), que poderia 
complexar íons de Mn e conseqüentemente bloquear os efeitos inicialmente induzidos pelas espécies desse me-
tal. 5- Complexos Mn-AC poderiam ser removidos do espaço intramitocondrial e intracelular. Gli: Glicose; 
GLU: transportador de glicose; GSH: glutationa reduzida; GSSG: glutationa oxidada; GSS-pr: complexo glutati-
ona-proteína; LDH1: lactato desidrogenase 1; ROS: espécies reativas de oxigênio; SVCT2: transportador de AA; 
MCT2: transportador de lactato tipo 2; DCT: transportador de dicarboxilatos; (Ca2+): canal de cálcio, possível 
entrada de Mn(II) nas mitocôndrias; ?: via alternativa para o transporte de espécies de Mn(III) e complexos Mn-
AC; DMT2: transportador de metais divalentes, possível via de acesso no espaço intracelular para o Mn(II). 
Barras ( | ) indicam inibição.  
 

Desses mecanismos se depreende que, além do reconhecido potencial antioxidante do ascor-

bato, essa molécula também pode ser um suplemento energético para os neurônios (Banhegyi 

et al., 1997). Adicionalmente, devemos destacar que as limitações discutidas no mecanismo 
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de neuroproteção com lactato são válidas para o ascorbato, já que o processo patofisiológico 

que envolve as espécies de Mn induz um forte detrimento energético, seguido de processos 

oxi-redutivos, que também geram altos requerimentos moleculares para compensar os danos 

celulares induzidos.  

 

Por outro lado, a taxa de oxidação do ácido ascórbico é 10 vezes mais rápida sob Mn(II) do 

que sob Mn(III) (Pelizzetti et al., 1978), o que poderia justificar parcialmente a maior eficiên-

cia do ascorbato para proteger CTX do MnCl2, mas não dos efeitos induzidos pelo Mn(III)Cit, 

considerando que a captação de ácido ascórbico por essas células é relativamente limitada. 

Porém, para CGC a elevada sensibilidade destas células parece ser mais importante do que 

diferença cinética da interação do ascorbato com as espécies de Mn.  

 

As observações realizadas acerca da eficiência do ácido ascórbico e do lactato, assim como o 

conhecimento do metabolismo dessas moléculas, podem justificar a pouca importância desses 

neuroprotetores em CTX quando testados de maneira separada. Neste sentido, sugeriu-se tes-

tar a co-administração lactato-ascorbato, procurando aperfeiçoar o mecanismo de neuroprote-

ção em CTX. De fato, foi obtida recuperação total da viabilidade celular, anulando os efeitos 

adversos do MnCl2 e do Mn(III)Cit (Figuras 19c e 28). De acordo com isso, sugerimos que 

ambas as espécies induziram inibição do metabolismo energético e mitocondrial, seguido de 

estresse oxi-redutivo, onde este último parece ser mais importante para a espécie Mn(III)Cit 

em CTX, desde que os neuroprotetores testados isoladamente foram ineficentes. Ao mesmo 

tempo, a neuroproteção alcançada neste caso sugere que ambos os neuroprotetores podem 

trabalhar sinergicamente de forma combinada por um mecanismo tal como apresentado na 

Figura 28.  
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Os nossos resultados, com apoio de outros já descritos (Quintanar, 2008), sugerem que o Mn 

induz uma cascata de eventos que podem ser iniciados na alteração do metabolismo energéti-

co mitocondrial e celular. Isto obriga a sofisticados mecanismos de defesa (Figuras 27 e 28), 

que devem ser uma das causas para a inexistência de terapias eficazes em casos de intoxica-

ção com Mn. Porém, o presente estudo também 

sugere que sendo o cerebelo um alvo preferencial 

para neurotoxicidade do Mn, as chances de suces-

so terapêutico podem ser razoáveis, ao menos pelas abordagens discutidas aqui. Mas cabe 

uma questão neste ponto: o Mn induziria semelhantes alterações in vivo? Para tentar respon-

der essa questão foram desenvolvidos ensaios com embriões de paulistinha (Danio rerio), que 

oferecem informação de proliferação celular, diferenciação e maturação neuronal, assim como 

de comportamento, que é o efeito final do desenvolvimento neuronal (Coecke et al., 2007).  

 

4.4 In vivo: O Mn induz toxicidade no desenvolvimento de embriões de 

Danio rerio, que é dependente do grau do desenvolvimento embrioná-

rio, do tempo de exposição e da especiação química do metal.  

Como abordado anteriormente, a especiação do metal é um fator importante na mediação da 

sua toxicidade (Wilken, 1998), mesmo em eventos de contaminação ambiental ou alterações 

naturais no ambiente ou nos organismos. Porém, somente poucos estudos consideraram o e-

feito da especiação na toxicidade do Mn para os organismos aquáticos (Howe et al., 2004). 

Por este motivo, no estudo atual, avaliamos a toxicidade de diferentes espécies de Mn nos 

embriões do peixe paulistinha (Danio rerio). Este modelo foi selecionado como uma alterna-

tiva ao teste em vertebrados adultos, pelas semelhanças que apresenta com modelos mamífe-

ros e o próprio genoma humano (Epstein and Epstein, 2005) e para estudar os efeitos da es-

peciação do Mn durante os primeiros estágios de vida, os quais são potencialmente mais sus-

cetíveis à toxicidade do Mn (Erikson et al., 2007b; Saric and Lucchini, 2007). Foram anali-

O Mn atinge preferencialmente o 

metabolismo mitocondrial e energéti-

co a nível cerebelar, porém as alter-

nativas terapêuticas podem ter mais 

sucesso.  
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sados os efeitos letais e sub-letais, que incluem a expressão de genes como potenciais biomar-

cardores de exposição ao Mn, sendo os resultados comparados com aqueles existentes para 

peixes e outros modelos experimentais, e foram tentadas algumas inferências para possíveis 

danos ecotoxicológios e em humanos.  

 
4.4.1 O Mn induz toxicidade em embriões de paulistinha. 

A toxicidade do Mn em organismos aquáticos foi relatada na escala de 1 – 3350 mg/L (Howe 

et al., 2004). Consistente com isto, no estudo atual, nós observamos os valores de LC50 em 

embrião de Danio rerio entre 3,34 mM a 80 mM (187 - 4400 mg/L). Os embriões de paulisti-

nha parecem ser menos sensíveis, particularmente quando comparados com outros estudos 

que também usaram peixes em estágios embrio-larval. Por exemplo, uma LC50 de 8,2 mg/L 

foi reportada no peixe dourado (Carassius auratus) exposto a MnCl2 por 7 dias, que cobre os 

estágios embrionários e larval pós-eclosão (Birge, 1978). Uma vez que dados de toxicidade 

do Mn no paulistinha adulto não estão disponíveis, nós não podemos excluir que a baixa sen-

sibilidade do paulistinha esteja limitada aos primeiros estágios de vida. A sensibilidade em 

embriões do paulistinha depende fortemente do período em que ocorre a exposição do Mn. O 

MnCl2 é aproximadamente 8 vezes menos tóxico (em termos de LC50) para embriões antes 

da eclosão dos ovos, quando comparados com embriões pós-eclosão (72 – 120 hpf), para o 

mesmo tempo de exposição (48 h). Semelhantes resultados foram obtidos por Stubblefield e 

colab. (1997), quando estudaram embriões da truta marrom expostos a MnCl2. Para os embri-

ões do paulistinha, estas diferenças podem primeiramente ser associadas ao processo de eclo-

são e à perda subseqüente do ovo. Se o ovo é removido manualmente, os embriões de 24 hpf 

exibem uma sensibilidade semelhante à dos estados mais avançados do desenvolvimento em-

brionário. 

 

Ao mesmo tempo, uma análise comparativa entre embriões de 72 – 120 hpf e de 2 – 122 hpf 

expostos ao MnCl2 sugere que, preliminarmente, não devemos excluir totalmente o hipótese 
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de que a toxicidade do Mn possa ser limitada pelo ovo, como sugerido para outros xenobióti-

cos (Braunbeck et al., 2005; Scholz et al., 2008). O aumento da sensibilidade dos embriões 

(4 vezes) neste estudo quando o ovo é removido pode indicar uma função de barreira elétrica, 

que poderia ser associada com a carga elétrica de Mn ou poderia estar associado com a limita-

ção de processo de distribuição do Mn nos embriões. Entretanto, a análise comparativa de 

íons diferentes, bem como a quantificação de Mn intraembrionário seria necessária para apoi-

ar ou rejeitar essas hipóteses. 

 

De acordo com a Tabela 9, o Mn não parece ser bioconcentrado pelos embriões do paulistinha 

em nenhuma das situações experimentais testadas. Por tanto, o incremento da toxicidade do 

Mn nos embriões de paulistinha não deve estar associado a fenômenos de bioacumulação. 

Certamente, a toxicidade não depende da concentração total do metal no organismo teste, mas 

sim da concentração metabolicamente disponível do metal (Rainbow, 2007), ou seja, depende 

da especiação do metal no organismo. Por exemplo, em ratas expostas prenatalmente para 

Mn, o acúmulo do metal não induz alterações no metabolismo da dopamina, da noradrenalina 

nem neurotoxicidade (Kontur and Fechter, 1985).   

 

A exposição prolongada a MnCl2 a 120 h conduz a um aumento na toxicidade se comparado a 

uma exposição de 48 h em estágios pós-eclosão. Isto pode ser explicado pela instabilidade das 

soluções durante exposição. A mudança na coloração dos meios de exposição para concentra-

ções elevadas do Mn, observada após 72 horas de exposição, sugere que Mn2+ possa ser oxi-

dado a Mn3+, aumentando a capacidade pró-oxidante do Mn2+ pela presença de traços de 

Mn3+, como sugerido por HaMai e Bondy (2004). Certamente, a oxidação do Mn(II)Cit ao 

Mn(III)Cit pode ocorrer in situ, embora complexos do Mn(III) com ligantes tais como o citra-

to e o pirofosfato tenham tempos de conservação na escala de alguns dias antes de começar a 

desproporcionar-se no meio aquoso (Klewicki and Morgan, 1998). Assim, nós não podemos 



CAPÍTULO 4: DISCUSSÃO 

__________________________________________________________________________________________________________
Hernández, R.B., 2009. Fracionamento e especiação do Mn como determinantes de seu comportamento geoquímico e neurotóxico  

105 

excluir que a conversão à espécie de Mn3+ e/ou ciclo redox entre o Mn(II)Cit/Mn(III)Cit 

possa propiciar uma cascata de processos redox-ativos deletérios, para uma exposição prolon-

gada, de acordo com o aumento de toxicidade do citrato do Mn(II) em 120 h, no que diz res-

peito a todas as espécies testadas do Mn, e os 

tempos de exposição. Embora o modelo da ati-

vidade do íon livre (FIAM) sugira que os íons 

complexados sejam menos biodisponíveis e menos tóxicos (Morel, 1983), nossos resultados 

aparecem como uma exceção desse modelo, sendo entretanto concordes com casos observa-

dos em outros organismos aquáticos (Campbell, 1995; Wenger et al., 2005). Segundo 

Campbell (1995), tais exceções poderiam ser explicadas por: 

i) diminuição da concentração de Ca2+ livre no meio e conseqüente diminuição do seu efeito 

protetor, devido a fenômenos de complexação na presença de excesso de ligante, já que ge-

ralmente a toxicidade do Mn cresce quando a dureza da água diminui (Howe et al., 2004), 

ii) “transporte acidental”, porque a membrana não conseguiria distinguir entre o ligante livre e 

o complexo do metal com esse ligante (particularmente com ligantes fisiológicos tais como 

aminoácidos e citrato), sendo o metal transportado para o interior da célula e causando efeitos 

deletérios e, 

iii) a formação de complexos ternários de superfície (L–M–X–célula), onde “X” é um local 

sensível para o metal, e a “resposta biológica” variará em função da concentração de ML 

(complexo metálico). 

 

Além disso, a redução da absorção de íons metálicos devido a efeitos de complexação com 

matéria orgânica deve ser mais importante para eventos agudos do que para exposições crôni-

cas (Finn, 2007).  

Embora estudos in vitro sugiram que o Mn(III) complexado com pirofosfato ou acetato possa 

ser mais tóxico do que MnCl2 (Reaney et al., 2002; HaMai and Bondy, 2004), nossos resul-

O Mn(II)Cit é potencialmente mais 

tóxico do que o MnCl2, para exposi-

ções prolongadas ou crônicas.  
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tados não indicam uma toxicidade realçada para o Mn(III) em embriões do paulistinha. Con-

sistente com isto, foi demonstrado recentemente que o MnCl2 é mais neurotóxico do que o 

Mn(III)PPi e do que o Mn(III)Cit (Hernandez et al., 2009a). Adicionalmente, os complexos 

trivalentes do metal são cineticamente mais inertes do que seus análogos divalentes (Atkins, 

2006), de modo que os complexos pré-formados de Mn(III) devem liberar lentamente o metal 

aos sítios-alvo dos organismos. Conseqüentemente, a toxicidade efetiva do Mn(III) vai de-

pender criticamente da natureza dos complexos reais que possam ser formados no ambiente, o 

que corrobora o valor de nossos esforços para apresentar o metal em uma espécie química 

bem definida. 

 

4.4.2 O Mn afeta as funções neuromusculares no paulistinha.  

Foram analisados diversos efeitos subletais nos embriões do paulistinha exposto às espécies 

de Mn (Fig. 22). Independentemente da especiação química, o efeito mais relevante foi uma 

diminuição da mobilidade estimulada (Fig. 23). Os valores de EC50 para estes efeitos ocorre-

ram na ordem de 4 a 17 vezes menores que as respectivas LC50 (Figura 24), dependendo da 

duração da exposição. Em contraste com a avaliação das taxas de sobrevivência, os efeitos do 

Mn(II)Cit foram obtidos igualmente para períodos de 48 h de exposição (devido à toxicidade 

exibida pelo citrato livre a concentrações ≥ 10 mM, a máxima concentração testada para o 

Mn(II)Cit foi limitada a 6 mM). O MnCl2 e o Mn(II)Cit mostraram valores similares de EC50 

(em termos de decréscimo da mobilidade estimulada), com exceção dos embriões expostos de 

72 a 120 hpf, onde o MnCl2 mostrou-se mais tóxico, quando comparados com outros perío-

dos, incluindo a exposição 2-122 hpf, onde nenhuma diferença foi encontrada entre essas es-

pécies de Mn. Estas divergências poderiam estar relacionadas com o metabolismo energético, 

especialmente o metabolismo do citrato. Por exemplo, embriões antes da eclosão dos ovos 

têm uma elevada reserva de energia, devido aos aportes energéticos feitos pelo vitelo e o pou-

co investimento dessas reservas nos processos metabólicos (Gündel et al., 2007; Kamler, 
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2008). Entretanto, durante e após o processo de eclosão, é constatado um dramático aumento 

da atividade metabólica, o que é altamente dependente de energia (Gündel et al., 2007; Ka-

mler, 2008; Lucitt et al., 2008). Neste caso, o citrato, que é usado como um precursor dos 

neurotransmissores no funcionamento normal do cérebro, também pode ser usado por embri-

ões como uma fonte de energia, mesmo sob circunstâncias patológicas (Mycielska et al., 

2009). Assim, o Mn(II)Cit deve ser menos tóxico do que MnCl2 no estágio de elevado reque-

rimento energético (72–120 hpf), o que parece viável somente para uma exposição curta, por-

que para uma exposição longa a toxicidade do Mn(II)Cit é realçada, como observado neste 

estudo e sugerido por Campbell (1995).  

 

A perda da mobilidade estimulada pode ser considerado como indicador de afetação da fun-

ção neuromuscular ou do desenvolvimento (Ton et al., 2006). Nossas observações em embri-

ões do paulistinha confirmam resultados prece-

dentes do efeito neurotóxico do Mn em organis-

mos aquáticos. Por exemplo, Herrera e Catap 

(1992) encontraram alterações neuromorfológicas 

nos cérebros do Oreochromis niloticus exposto ao MnCl2. Baden e Neil (1998) relataram um 

desempenho neuromuscular perturbado em lagostas da Noruega (Nephrops norvegicus) ex-

postas ao Mn(II). Esses efeitos provavelmente foram causados por interferência no sistema 

dopaminérgico, como demonstrado em platelmintos (Palladini et al., 1980) e moluscos (p. 

ex. Crassostrea virginica; (Martin et al., 2008). Adicionalmente, em modelos mamíferos, 

tem se sugerido que o Mn pode induzir a neurotoxicidade devido à alteração mitocondrial e 

do metabolismo energético, ativação de proteases (Quintanar, 2008) e alteração da homeos-

tase do Fe e subseqüente aumento do estresse oxidativo (Li et al., 2006). Os efeitos observa-

dos não são provavelmente específicos do Mn isoladamente. Outros metais também mostra-

ram provocar efeitos neuromusculares nos peixes. A truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss), o 

O Mn induz danos neuromusculares 

em paulistinha consistentes com as 

observações in vitro, o que pode in-

dicar um maior risco de intoxicação 

com esse metal. 
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guaru (Gambusia affinis), o peixe-verde (Thalassoma pavo) e o lebiste (Poecilia reticulata), 

quando expostos ao cobre, mercúrio e cádmio mostraram capacidade natatória anormal ou 

reduzida, juntamente com alterações neurológicas (Handy, 2003; Yilmaz et al., 2004; Giusi 

et al., 2005; Jakka et al., 2007).  

 

 

O conjunto de eventos discutidos até o momento é resumido na Figura 29, onde pode ser a-

preciado com clareza que os embriões pós-eclosão são mais sensíveis para a neurotoxicidade 

induzida pelo Mn, o que também pode ser associado com déficit energético.  
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Figura 29: O Mn induz neuro-toxicidade durante o desenvolvimento dos embriões de paulistinha (Danio rerio) 
dependente da especiação química, idade dos embriões e situação energética: 1) embriões antes da eclosão são 
tolerantes ou apresentam baixa neuro-toxicidade (ovo + elevado conteúdo energético); 2) incremento da neuro-
toxicidade pós-eclosão (ovos removidos + diminuição do conteúdo energético (Jezierska and Witeska, 2004; 
Gündel et al., 2007; Lucitt et al., 2008). Intensificação da cor das setas horizontais = incremento da toxicidade 
das espécies de Mn; Mn(II)Cit > MnCl2> Mn(III)Cit. O MnCl2 foi a espécie mais tóxica para todas as exposições 
de 48 h (mais detalhes Figuras 18-22). Setas verticais em preto: início dos ensaios; setas de 48h: avaliação toxi-
cológica. Em 122h: avaliação tóxico-genômica. O: ovo; E: conteúdo energético. 
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4.4.3 O efeito da exposição ao Mn na expressão de genes-alvo potencial-

mente sensíveis sugere que a toxicidade do Mn pode ser mediada por 

disfunção mitocondrial.  

 
Foi selecionado um conjunto de genes potencialmente sensíveis que, se tivessem alterado seus 

padrões de expressão alterados poderiam indicar efeitos subagudos e fornecer informação a 

respeito do modo de ação ou mecanismo de toxicidade das espécies de Mn. Esses genes (Ta-

bela 4) foram selecionados considerando-se que: (1) foram expressos em outros modelos de 

exposição ao Mn; (2) são indicadores dos efeitos no funcionamento e no desenvolvimento 

neuromuscular, (3) são indicadores da interferência no metabolismo energético mitocondrial, 

(4) são biomarcadores de exposição a metais, e/ou (5) indicam resposta de estresse oxidativo e 

estresse geral.  

 

Quando observada, a expressão dos genes candidatos foi alterada ligeiramente, basicamente 

para concentrações capazes de induzir toxicidade nos embriões do paulistinha, porém com 

algumas diferencias. O gene mt-co1 foi significativamente alterado tanto por MnCl2 como por 

Mn(II)Cit nas suas respectivas LC10; o MnCl2 reprime a expressão deste gene em 1,35 mM 

(2 e ~ 5 vezes menor que suas LC10 e LC50 respectivas). Porém, o gene hspb11 foi afetado 

significativamente pelo Mn(II)Cit na LC10 e somente para a LC50 do MnCl2. Esses resulta-

dos sugerem que o mt-co1 é mais sensível aos danos induzidos pelas espécies do Mn, e con-

firmam a quase maior toxicidade do Mn(II)Cit. Entretanto, a maioria dos genes não apresenta-

ram alterações significativas nos seus padrões de expressão.  

 

Os genes que provocaram uma resposta significativa (mt-co1 e hspb11) são indicadores da 

interferência na respiração e no metabolismo mitocondrial e à resposta geral ao estresse, res-

pectivamente (Baden et al., 2007; Marvin et al., 2008). A indução do mt-co1 já foi reportada 

para paulistinhas machos adultos expostos ao metilmercúrio, o que foi acompanhado de alte-
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rações morfológicas mitocondriais e distúrbios no metabolismo energético (Cambier et al., 

2009). Ao contrário, a expressão do mt-co1 foi reprimida nas brânquias de paulistinhas adul-

tos expostos a CdCl2 (Gonzalez et al., 2006). O gene mt-co1 regula a citocromo c oxidase do 

complexo IV mitocondrial, que desempenha um papel fundamental na função da cadeia respi-

ratória e na bioenergética celular. Os defeitos na função do complexo IV afetam a fosforilação 

oxidativa. Nos seres humanos, é sabido que isto pode conduzir a severas desordens nos está-

gios primários do desenvolvimento (Baden et al., 2007). Considerando que a indução do mt-

co1 foi observada somente para o Mn(II)Cit, é improvável que a mortalidade e a redução da 

função neuromuscular no embrião do paulistinha, sob os efeitos do Mn(II)Cit e o MnCl2, este-

ja unicamente justificadas pela alteração da citocromo c oxidase, como sugerido por (Baden 

et al., 2007; Choi et al., 2009). Não obstante, o MnCl2, para concentrações ~ 5 vezes menores 

que a LC50, reprime  a expressão deste gene; conseqüentemente outros autores sugerem que a 

expressão de genes pode ser alterada em modos diferentes por diferentes espécies químicas de 

um mesmo elemento, tendo como resultado a mesma afetação fisiológica (Neumann and 

Galvez, 2002; Tyler et al., 2008). Além disso, o sistema nervoso, o cardíaco e o muscular são 

altamente dependentes de energia, conseqüentemente esses tecidos são estreitamente associa-

dos com disfunções mitocondriais, que podem induzir até a morte embrionária (Gershoni et 

al., 2009). Portanto, estudos adicionais nesse sentido são necessários.  

 

O hspb11, que foi também significativamente induzido no estudo atual, pertence à família de 

proteínas pequenas de choque térmico (hsp) (Elicker and Hutson, 2007). As hsps estão en-

volvidas em diversas funções celulares, entre elas a resposta ao estresse físico e químico 

(Beere, 2004). Adicionalmente, as hsps fornecem respostas adaptativas para uma ampla vari-

edade de fatores de estresse através da sua função como chaperonas moleculares. Diferentes 

formas de estresse agudo ou crônico podem induzir a produção anormal ou enovelamento 

incorreto de proteínas, o que é neutralizado por chaperonas moleculares (Vogt et al., 2007). A 
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ativação transcricional acontece através do fator de choque térmico (HSF) e do elemento de 

resposta ao choque térmico (HSE) (Goering and Fisher, 1995). A indução da expressão do 

hspb11 em concentrações elevadas de Mn poderia ter por finalidade compensar efeitos apop-

tóticos, como foi sugerido por Beere (2004). Consistente com isto, uma indução de hspb11 foi 

relatada em resposta a gradientes térmicos positivos no paulistinha em órgãos tais como o 

coração e na parte dorsal, central e posterior do cérebro (Marvin et al., 2008). Além disso, 

também é induzido em diferentes modelos celulares de mamíferos sob estresse oxidativo 

(Bellyei et al., 2007).  

 

A ausência de expressão diferenciada para a maioria dos genes selecionados em embriões do 

paulistinha pode ter diversas razões. Primeiramente, a maioria dos genes foi sugerida em fun-

ção de limitados estudos in vitro e in vivo com modelos de mamíferos. Por exemplo, 

Sengupta e colab. (2007) identificaram 28 genes sensíveis ao Mn mediante estudos de mi-

croarray, usando astrócitos humanos. Assim, a resposta do gene pode ter sido especifica para 

o modelo celular proposto, sem entretanto representar necessariamente um marcador apropri-

ado para peixes ou embriões dos peixes. Em segundo lugar, a análise da expressão de genes 

em animais adultos tem usado freqüentemente órgãos ou tipos de células específicos, tais co-

mo no estudo de Gallagher e colab. (2008), que foi executado no fígado de salmões do Coho 

(Oncorhynchus kisutch). Porém, uma análise tecido-específica é difícil de executar em embri-

ões de peixes devido ao seu pequeno tamanho. Caso a expressão diferencial de um gene seja 

restrita a um determinado órgão, esta pode ser mascarada por outros tecidos. Terceiro, a res-

posta transcricional embrionária pode exibir particularidades estágio-específicas, que diferem 

dos animais adultos, embora os genes propostos sejam reconhecidamente expressos ao longo 

de todo o desenvolvimento embrionário do paulistinha. E quarto, trabalhos prévios têm suge-

rido que o Mn afeta preferencialmente as mitocôndrias (Gunter et al., 2009), e o genoma 

mitocondrial é muito mais sensível do que genoma nuclear (Gershoni et al., 2009), consisten-
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te com a alteração de genes preferencialmente co-localizados nesta organela. Assim, investi-

gações adicionais são necessárias para identificar com mais clareza os genes que possam ser 

biomarcadores da toxicidade do Mn no embrião do paulistinha. Por exemplo, a análise de 

microarranjos permitiria identificar genes específicos modificados ou alterados, adequada-

mente sensíveis para o teste. 

Um resultado que merece ser destacado refere-se à expressão inalterada de genes relacionados 

com o metabolismo de neurotransmissores (gad1, gad e th), o que pode estar sugerindo que a 

neurotoxicidade do Mn não é mediada por eventos de excitotoxicidade. Esses resultados são 

compatíveis com os estudos de captação de GABA e glutamato em neurônios, apresentados 

aqui (Fig. 17), onde as espécies de Mn não induziram mudanças significativas, ao menos a 

concentrações ≤ LC50.  Desta maneira, o prejuízo energético deve ser mais importante. Con-

forme isso, os nossos resultados conjuntamente, com outros que serão elencados a seguir, 

permitem sugerir que as espécies de Mn induziram neuro-toxicidade via alteração do comple-

xo IV mitocondrial, gerando uma cascata de eventos deletérios que conduziriam à falência 

mitocondrial e celular (Figura 30).  

O gene mt-co1 é localizado na membrana interna mitocondrial, especificamente no complexo 

IV da cadeia respiratória (Baden et al., 2007; Fontanesi et al., 2008), enquanto o gene 

hspb11 pode ser encontrado no núcleo, no citoplasma e nas mitocôndrias (Bellyei et al., 

2007), assim como em regiões tais como como a parte dorsal, central e posterior do cérebro 

(Marvin et al., 2008), que envolvem o cerebelo e o córtex. A expressão desses genes, após 

exposição a espécies do Mn, é compatível com os nossos estudos in vitro, os quais apontam 

para alterações no metabolismo mitocondrial em neurônios corticais e granulares do cerebelo.  
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Fígura 30: Espécies de Mn induzem toxicidade em embriões de paulistinha (Danio rerio) provavelmente por 
uma cascata de eventos deletérios intra-mitocondriais. 1) As espécies de Mn induzem disfunção do gene mt-co1 
e inibição da atividade do complexo IV mitocondrial. 2) O desregulamento do gene mt-co1 conduz a alterações 
na expressão de genes da família citocromo c oxidase (Baden et al., 2007; Fontanesi et al., 2008), perda de 
atividade dos complexos II e III (Hargreaves et al., 2007), estresse oxi-redutivo (ROS) liberação do citocromo 
c, ativação de caspase e, finalmente, apoptose (Zhang et al., 2003; Choi et al., 2007; Farina et al., 2008; Quin-
tanar, 2008; Hernandez et al., 2009a). 3) Todos esses eventos podem ser abolidos parcialmente pela super-
expressão do gene hspb11, conforme (Beere, 2004; Bellyei et al., 2007). Inclui-se também uma representação 
simplificada da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial (Complexos I-IV) e da produção de ATP (comple-
xo V). mt-co1-3, família de genes mitocondriais da citocromo c oxidase; Cyt C: Citocromo C; CoQ: co-enzima 
Q redutase; n-DNA: DNA nuclear; mt-DNA: DNA mitocondrial. A inibição sugerida por dados deste estudo é 
representada por barras ( | ) cheias; inibição sugerida por outros estudos é representada por barras tracejadas. (-) 
repressão e (+) indução dos genes estudados. 

 
 
Embora a regulação do gene mt-co1 não tenha sido totalmente caracterizada (Sun et al., 

2008), é sabido que a biogênese da citocromo c oxidase (COX) é complexa e depende da ex-

pressão de todas as suas unidades estruturais e de mais de duas dúzias de genes de acoplamen-

to COX-específicos de origem nuclear e mitocondrial, onde a expressão do gene mt-co1 é 

essencial para catalisar o acoplamento das múltiplas subunidades de COX (Baden et al., 

2007; Fontanesi et al., 2008). Além disso, outros trabalhos têm sugerido que o Mn afeta o 

complexo I-IV mitocondrial (Zhang et al., 2003; Hargreaves et al., 2007), onde a inibição 

do complexo IV induz perda secundária de atividade dos complexos II–III (Hargreaves et al., 
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2007), geração de estresse oxi-redutivo (Zhang et al., 2003; Farina et al., 2008; Quintanar, 

2008; Hernandez et al., 2009a), liberação de citocromo c, ativação de caspases e apoptose 

(Choi et al., 2007). Todos esses eventos podem ser parcialmente abolidos pela indução de 

genes da família das hsps, tais como o hspb11 (Beere, 2004; Bellyei et al., 2007). A total va-

lidade do esquema proposto estaria sujeita a estudos adicionais de expressão de genes mito-

condriais sob a influência de espécies de Mn.  

 

4.5 Integração dos resultados: considerações para a avaliação de risco eco-

toxicológico e neurotoxicológico do Mn durante o desenvolvimento.  

A avaliação de risco ecotoxicológico e neurotoxicológico em humanos “avalia a probabilida-

de de que efeitos adversos possam ocorrer ou estejam ocorrendo em conseqüência da exposi-

ção a uns ou vários fatores de estresse” (WHO, 2001; Azevedo and Chasin, 2004). Particu-

larmente, a avaliação de risco neurotoxicológico tem se baseado em concentrações para as 

quais não há efeito observável ou existe baixa probabilidade de que aconteça, porém o maior 

sucesso dessa avaliação estará sujeito à consideração de toda a informação disponível (WHO, 

2001). 

 
4.5.1 Estimativa de risco de danos induzidos por espécies de Mn 

O resumo de resultados apresentados na Tabela 10 permitiu confirmar que a ocorrência de 

frações biodisponiveis do Mn nos sedimentos da bacia ALPA está associada a ~ 30% de risco 

ecotoxicológico (Prêmio Mapfre 2006, ver Súmula Curricular), como estimado através do 

cálculo do RAC. Desta meneira, o Mn poderia induzir neurotoxicidade e desregulamento de 

genes associados com a integridade mitocondrial e celular no paulistinha. Isso pode acontecer 

em concentrações até 6 vezes menores que as consideradas como mínimas para afetar a vida 

aquática (LEL = 460 mg/kg, MEEO, 1993). Ao mesmo tempo, quando considerado o valor 

mínimo estabelecido como seguro para o Mn (0,1 ppm) (CETESB, 2006), encontramos que a 
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fração de metais biodisponível (IIa) da coluna líquida dessa bacia também poderia induzir 

danos toxicológicos (Tabela 10). A perpetuidade desses eventos toxicológicos, na bacia AL-

PA, pode ser potenciado pela constante troca de espécie de Mn entre os sedimentos e a coluna 

líquida (Hernandez et al., 2009b).   

Tabela 10: Principais resultados toxicológicos in vitro e in vivo, parâmetros observados em campo e valores 
declarados pelas agências brasileiras e internacionais relacionados ao Mn. 

Paramêtros de risco Média (ppm) sd n 
LC50-CGC (neurotoxicidade)a 1,9 0,6 23 

LC50-CTX (neurotoxicidade)a 8,8 4 12 
Gene-DarTa 186 116 6 

LC50-DarT (mortalidade)a 267 117 6 

EC50-DarT (neurotoxicidade)a 42 6 6 

Is + IIs -ALPA (RAC)a 76,7 30 12 
IIa -ALPAa 0,08 0,06 12 

H2O-CETESBb 0,1-0,5     
H2O-WHOc 0,4     

LELd 460     
     a: resultados do presente estudo, b: (CETESB, 2006), c: (WHO, 2004), d: (MEEO, 1993) 

Para a toxicidade do Mn por exposição hídrica (96-120 h), espécies aquáticas em desenvolvi-

mento tais como algas (Ditylum brightwellii, 

Pseudokirchneriella subcapitata), invertebrados 

(Daphnia magna, Hyalella azteca), peixes (Onco-

rhynchus kisutch, Carassius auratus, Oncorhyn-

chus mykiss) e anfíbios (Gastrophryne carolinensis) com LC50 1-30 mg/L (Howe et al., 

2004) podem apresentar sensibilidade similar às das culturas primárias de neurônios granula-

res do cerebelo e do córtex (LC50 2-9 mg/L), sendo porém mais sensíveis do que o ensaio 

com Danio rerio (DarT) (EC50 42 mg/L e LC50 -267 mg/L). No entanto, para o Mn o DarT 

pode ter uma sensibilidade similar ou superior a ensaios com outras espécies tais como inver-

tebrados (Canthocamptus spp., Asellus aquaticus) e peixes em estados mais avançados do 

desenvolvimento (Colisa fasciatus, Heteropneustes fossilis), que apresentam LC50 54-3350 

mg/L (Howe et al., 2004). Os resultados elencados e discutidos neste trabalho sugerem que os 

valores de referência de Mn em sedimentos devem ser revistos para considerar a contribuição 

Os valores de referência de Mn em 

sedimentos devem ser revistos para 

considerar a contribuição das fra-

ções biodisponíveis, especialmente 

na bacia ALPA. 
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das frações biodisponiveis. Ao mesmo constitium uma alerta para a bacia ALPA, a qual é 

parcialmente uma área de proteção ambiental. 

 

4.5.2 Descrição dos riscos de danos induzidos por espécies de Mn.  

A complexidade do longo processo do desenvolvimento pós-natal do sistema nervoso central 

(SNC), a reduzida plasticidade e capacidade compensatória durante o envelhecimento do SNC 

(WHO, 2001) e a baixa taxa de regeneração dos neurônios (Claudio et al., 2000), faz com 

que essas etapas do desenvolvimento sejam altamente vulneráveis a agentes neurotóxicos, 

porém a compreensão acerca desse fenômeno ainda é limitada (WHO, 2001).  

METABOLISMO ENERGÉTICO                 (-1)
• Redução do MTT mitocondrial e celular    (-1)
• Metabolismo do lactato*                            (-1)

ESTRESSE OXI-REDUTIVO*                     (+1)

• GSHt (0 ) 

• Ascorbato (-1)  

• GSHt / Ascorbato (-1) 

As alterações foram verificadas para  MnCl2  e Mn(III)Cit

METABOLISMO ENERGÉTICO                                  (-1)
• Expressão do gene mt-co1 (MnCl2, -1)                                                              

(Mn(II)Cit, +1)

ESTRESSE OXI-REDUTIVO  E GERAL (+1)

• Expressão do gene hspb11 (MnCl2,  +1)                                                          

(Mn(II)Cit, +1)

• Expressão do gene mt-co1* (MnCl2, -1)                                                              

(Mn(II)Cit, +1)
*Também é marcador de toxicidade de metais

Espécies de Mn

DISFUNÇÃO MITOCONDRIAL

IN VITRO IN VIVO

Neurotoxicidade no Desenvolvimento
Perda de funções locomotoras

Cardiotoxicidade
Edema Pericárdico, redução dos batimentos cardíacos

Neurotoxicidade no Desenvolvimento
Cerebelar > Neocortical

neurônios glutamatérgicos > neurônios gabaérgicos

Perda de funções cognitivas e locomotoras  
Figura 31: O Mn induz neurotoxicidade no desenvolvimento in vitro (neurônios granulares cerebelares e neurô-
nios corticais) e in vivo (paulistinha, Danio rerio), provavelmente mediado por disfunção mitocondrial, inibição 
do metabolismo energético e indução de estresse oxi-redutivo: (-1) inibição, (+1) indução e (0) não alterado.   

Neste sentido, a avaliação integrada da neurotoxicidade do Mn no desenvolvimento descrita 

neste estudo (Fig. 31), através de estudos in vitro (Fig. 27 e 28) e dos estudos toxicogenômi-

cos e de neurocomportamento com o paulistinha (Fig. 30), tem permitido avaliar parcialmente 
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as manifestações clínicas da neurotoxicidade induzida por essas espécies do Mn, assim como 

as possíveis causas celulares e moleculares, como sugerido em (WHO, 2001).  

Estes resultados são coerentes com relatos anteriores que apontaram para perda de capacida-

des cognitivas e neuromusculares devido a perturbações nas funções mitocondriais e cerebela-

res (Sas et al., 2007; Hoppenbrouwers et al., 2008), assim como poderiam ajudar a compre-

ender a relação de desordens neurológicos em crianças com a ocorrência inadequada do Mn 

em águas de consumo (Ljung and Vahter, 2007). 

Adicionalmente, a alteração na expressão dos genes mt-co1 e hspb11 em Danio rerio pelas 

espécies de Mn permite estimar prováveis efeitos da exposição ao Mn em outras espécies, 

como sugerido por (Boverhof and Zacharewski, 2006), dado que esses genes apresentam 

ortologos (a mesma função) em outras espécies viventes. Por exemplo, o hspb11 pode ser 

encontrado em peixes, anfíbios, aves, mamíferos e humanos (Bellyei et al., 2007; Elicker 

and Hutson, 2007). Entretanto, o gene mt-co1 é, localizado na membrana interna mitocondri-

al, especificamente no complexo IV da cadeia respiratória dessa organela, e está presente em 

todas as células eucariotas e procariotas (Fontanesi et al., 2008). Se confirmado com estudos 

adicionais, este gene poderia ser um biomarcador na avaliação de risco ecotoxicológico e hu-

mano de exposição ao Mn, considerando que: 

a) O Mn é bio-concentrado preferencialmente na mitocôndria (Gunter et al., 2009). 

b) O Mn afeta diretamente o complexo IV mitocondrial, danificando o metabolismo mito-

condrial e energético, e é um efeito comumente observado para derivados desse metal em 

vários modelos (Zhang et al., 2003; Choi et al., 2007; Farina et al., 2008; Quintanar, 

2008; Hernandez et al., 2009a).  

c) Conforme os resultados deste estudo, o gene mt-co1 pode responder de maneira diferenci-

ada aos efeitos do Mn, conforme a especiação do metal. 
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CONCLUSÕES 

O presente estudo é um dos poucos que considerou o papel da especiação química do Mn nos 

ecossistemas aquáticos do Estado de São Paulo na indução de eventos neuro-toxicológicos em 

organismos em desenvolvimento. A seguir são elencados os principais resultados deste traba-

lho: 

1. Na bacia ALPA, o Mn ocorre basicamente nos sedimentos, porém em constante troca com 

a coluna líquida, o que pode ser uma explicação plausível para as observações feitas pela 

CETESB (2006), indicando um aumento dos níveis deste metal nas águas desta bacia, ao 

longo dos últimos anos. A esse respeito deve-se destacar que: 

a) O Mn na coluna líquida está presente principalmente como metal particulado, e em 

menor proporção como metal lábil, e nos sedimentos apresenta a seguinte ordem: Mn 

ligado a hidr(óxidos) de Fe e Mn > Mn ligado a carbonatos ≈ Mn intercambiável ≈ Mn 

ligado a silicatos > Mn ligado a matéria orgânica. 

b) Embora os resultados sugiram uma origem natural do Mn, a ocorrência de frações bi-

odisponíveis nos sedimentos representa ~ 30 % de riscos ecotoxicológicos.  

2. Independentemente da especiação química, o Mn induz neuro-toxicidade em modelos de 

organismos em desenvolvimento, porém: 

a) Neurônios glutamatérgicos do cerebelo, em diferenciação, foram mais sensíveis do 

que neurônios gabaérgicos do córtex.  

b) O período embrio-larval de Danio rerio de 72 a 122 hpf foi o mais sensível.  

3. Estudos in vitro (modelos de neurônios) e in vivo (paulistinha, Danio rerio) sugerem que 

o Mn divalente é mais tóxico que o Mn trivalente, mas: 

a) Entre o MnCl2 e as espécies de Mn complexado com citrato as diferenças foram dis-

cretas, nos estudos in vitro.  
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b) O MnCl2 foi a espécie mais tóxica para embriões expostos 48 h, entretanto para 120 h 

o Mn(II)Cit foi o mais tóxico, sugerindo que o citrato está mediando a toxicidade do 

Mn, o qual é uma exceção do “Free Ion Activity Model” (FIAM).   

c) Embriões expostos a espécies do Mn durante 120 h (longos períodos) apresentaram 

mais danos do que embriões expostos 48 h (curtos períodos). 

4. Os eventos de letalidade e neurotoxicidade induzidos pelas espécies de Mn tanto in vitro 

como in vivo parecem estar associados com distúrbios mitocondriais, inibição do metabo-

lismo energético e estresse oxi-redutivo.  

5. Os mecanismos sugeridos de neuroproteção com lactato e/ou ascorbato poderiam estimu-

lar futuras alternativas para a terapia da neurotoxicidade induzida pelo Mn. 

6. A integração de resultados dos estudos de campo, in vitro e in vivo permitiu: 

a) Confirmar com precisão os riscos ecotoxicológicos por exposição ao Mn, estimados 

através do RAC. 

b) Avaliar parcialmente as manifestações clínicas da neurotoxicidade deste metal no de-

senvolvimento, assim como as possíveis causas moleculares e celulares. Tais resulta-

dos foram compatíveis com distúrbio mitocondrial e cerebelar, e dependentes da espe-

ciação do metal.  

c) Sugerir que os valores de referência de Mn em sedimentos devem ser reconsiderados, 

baseado na contribuição das frações biodisponíveis. 

d) Sugerir que a exposição ao Mn pode gerar danos em diferentes níveis tróficos, utili-

zando um modo de ação comum, considerando que os genes hspb11 e mt-co1, especi-

almente este último, apresentam ortologos desde organismos procariotos até eucario-

tos, incluindo o homem, o que aponta esse gene como um potencial biomarcador na 

avaliação da toxicidade de espécies do Mn. 
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RECOMENDAÇÕES 

1. Recomenda-se que os resultados deste trabalho sejam considerados pelas agências ambi-

entais do Estado de São Paulo, nos seus programas de avaliação e gerenciamentos de ris-

cos.   

2. Ampliar o estudo do Mn na bacia ALPA quanto a tempo, pontos de coletas e inclusão de 

análises químico-toxicológicas de organismos bentônicos.  

3. Quantificar o lactato e ascorbato intracelulares nos modelos in vitro sugeridos sob efeito das espé-

cies do Mn, a fim de confirmar as rotas metabólicas de toxicidade e neuroproteção sugeridas neste 

estudo. 

4.  Quantificar o Mn intraembrionário, a fim de desvendar o papel do ovo como mecanismo de pro-

teção na toxicidade induzida por espécies do Mn. 

5. Aperfeiçoar ainda mais a avaliação de risco ecotoxicológica e neurotoxicológica em humanos em 

desenvolvimento, com respeito ao Mn, através de:  

a) Desenvolvimento de uma análise espaço-temporal do transcritoma mitocondrial de neurônios 

granulares do cerebelo e dos embriões de paulistinha, sob os efeitos de espécies de Mn, a fim 

de completar e confirmar os mecanismos de toxicidade e neuroproteção propostos neste estu-

do, tentando inclusive identificar outros potenciais biomarcardores da toxicidade ao Mn.  

b) Desenvolvimento de estudos específicos do gene mt-co1 em diferentes níveis tróficos sob a in-

fluência de espécies químicas de Mn, a fim de validar a nossa proposta de biomarcador de to-

xicidade ao Mn.  

c) Estabelecer parcerias em análises de avaliação de risco ecotoxicológico, a fim de ampliar a ba-

se de dados da toxicidade do Mn em sistemas aquáticos e verificar a sugestão de mudanças 

nos níveis “seguros” do Mn nos sedimentos. 
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