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Atualmenle, um~l das principais preocupações da saúcle pubJ ica é a cOl1tatlli naçJo dos arnbicnles 
aquc.ltlc()~. Esse problema vem causando V<.trlOS imp,lcloS ê.\mbienlais negativos COI)) 

consequênci,ls diretas sobre a saúde dos animais aquúticos. Uma das cSLralégias mais el'icientes 

pi,lra avaliar (\ conlaminação aquática é. alravés da an{}lise ele hiorn:lrc(lL!orcs de cOI'\l~\lllinação. Os 
biomarcadores bioquímicos eleleclam as rrill1eir~ls allerações n:ls res[)os(í.\s biológicé.l.\ e. com 
isso. medidas paleati V:IS podem ser adoladas para cvil:lr que os el'citos lb inlOX icaçJo \lOS 

org,lni snlOS cheguem LI ti In ponto i rre versívcl. Os 11 idrocarbonL:IOS pol icíc l icos al'un)út ico~ 

(1-II>As) c os desr~gulé.ldores endócrinos (DEs) são COtnpo:-;IOS comUl1lente cncoIHr"Ic!os IlU melo 
alllhiL'()\e (' vêm recebendo alcnc;ão dos pesquisadores. no enl,n1l0 seus ekilos nos orgallislllos 
ainda sJu tksconhccidos quando eSI~o presenles em associação. O objetivo deste trabalho roi 
avaliar os ércitos nas enzimé.\S de biolransl"ormaç;lo do, ben1..o(a)pireno (\3a]1) (l-IPi\) Clll pCiXl:'
pré-expoSIOS ao eslradiol (E2) (DF) c ()s efeilos elo [2 em peixes pré-exposloS lIO n:IP. FO[';llll 

LlS;H.los 9~ machos da espécie Oreochl'olJ7is /li/OIICIIS com peso ele 64,0 I ± I ,),t)O g e cOlllprilllL'lllO 
de 12,...\ ± 1,16 em, cxposlos aos contalllinanles por 5 e 10 dias, dislribuídos em 1<) aqu;.írios d~ 
100 L. I :oram us~\dtls as concentrações de D,] mg L-I de 13aP c 5 .li g L· I de E2, Transcorridos os 
[)críoclo~ cxpel'il1lClllais\ os peixes J'omlll sacririCé.ldos e liverc.lJll o l'ígc.ldo dissecado para postcrior 
i.lIlillisc da ativiullde da etoxi-rcsorur-lna O-dcs:.dquilasc (EROD), ela bcnziloxi-resorufilla 0-
desalquilc.lsc (l3ROD), da pcnloxí-rcsorul'il1a O-clesalquilase (PROD) c da glutLltion:1 S
trélllsl'crase (GST). ;\ análise estatística roi reíllizada com o auxílio do software ~)'{(IliYli("{/ 7. N;I 
comrarC.lç~n enlre dois grupos roi inicialrncnte aplicado o lesle ele norrn:'11 iclL1Ck Sh(//JiJ'o- Wilk 's c 
o leste ele hOlllogeneidade de L('\lel1e. 1),I/'(\ os dados normais e pararnéLricos roi aplicldo u lesle r 
par,-I COJ11[1<1I",-I\'ào enlre as médias e p:'lr;1 os delnílis dados roi ,lplicéldo o teste. /V/UI/I/- \V/II'III{'\" 

Dircrcll\-'~IS sígnil·il'c.lntes delL'l'wdas entre os grupos I"nr;\ln consi(kr~lclas para valor de p<O.OS. No 
I\1C11or jlcJ'índn (1\·c.diaclo, ~I pré-cxposit;Jo ~IO 1.',:2 não illihiu a ttlividc.lde da EROJ), poréll) 110 maior 

período ~\l)i.dis~lclo, a pl'é-cxposiç,10 ao I~~ diminuiu a indução da enlilllêl pelo B:1P . A rré
exp{)si~'ilo tiO naP i I1duziu ,I LROD <I punto da alivid<lde dela Ilão ser inihida pela posterior 
exrosiç;''ío ao [_2, nos dois pcríodos experimentais. No I11Cl1or rcríodo avaliado, li pré-expu~i(,,"Jo 

,lO E1 potcneializoLl <'1 indução da PRO!) elll rcl~H,;üu ~I CXpOSI<J10 só ,lO BaP. /\ 1)['~-c.\p()siç;10 (In 
L2 e posterior cxposi\';}o ao lLIP induziu ;1 ;llividí\clc dil nl~OD mais aeCl1tuíldall1cntc no Inaior 

período ;\valitldo COtnparíldo CUJll o menor pel'Íodo, :\ pré.-cxpn:-.i<..-'ão ao 1-:-:2 dil1lÍnuiu ~I "tlvid~ldc 

da GS·T eJl) relação ~I exposição SOll1cntc <10 na!', I)OS dois períodos expCrimClllais. Todos os 
hiomarcldnres testados se mostraram sensíveis a exposi~'ão ao l3aP e r~2 associados, 

pri nei palmclllc a aI i vid;lde da ERO!). De modo geral a pré-ex pos ição <10 r~2 scgu ida de 
cxposiçüo ao B~IP causou mais el'cilos nas atividacles cnzlm{lticus IW lilápia. Esses dados indicam 
que na pl'CSellç~1 de composlos <lssociaJos. UIll pode arelm Ili:! resposta de biol11arcldore:-. das 
liléípi~ls ao segundo composlo, o que em grande Illcdida pode ocorrer \lO meio amhicnle em 
clecorrêncíll da ,lssocíaçfio de veírios cOl1t~\lllinantes. 
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