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O cobre é um micronutriente essencial, mas, em alta concentração, é tóxico para os organismos aquáticos. As características físico-químicas da água, bem como a concentração de matéria orgânica dissolvida e particulada, exercem influência sobre a biodisponibilidade e toxicidade do cobre. O modelo do ligante biológico (BLM) é uma importante ferramenta para a análise e regulamentação da quantidade do metal biodisponível e sua toxicidade. O BLM foi desenvolvido para ambientes dulciaqüícolas, com base em dados obtidos em teleósteos expostos via água ao cobre. Este modelo está calibrado também para várias espécies de crustáceos de água doce. Novos estudos estão possibilitando estender o referido modelo para ambientes estuarinos e marinhos, bem como calibrá-lo com a utilização de novos grupos animais, sobretudo animais osmoconformadores, como moluscos. Trabalhos recentes têm avaliado também o papel da transferência trófica como via de acumulação e toxicidade dos metais em animais aquáticos. Desta forma, o presente estudo visa analisar a bioacumulação e toxicidade aguda do cobre no molusco bivalve Mesodesma mactroides via água (direta) e via dieta (indireta). Serão determinadas a concentração letal para 50% da população testada e a concentração de cobre em diferentes tecidos. Uma vez que se sabe que o mecanismo de toxicidade aguda do cobre está associado a um desequilíbrio iônico e osmótico em animais dulciaquícolas, será avaliado também o possível efeito deste metal sobre a atividade da Na+, K+- ATPase em diferentes tecidos, bem como a possível influência do cobre na concentração iônica corporal. Os resultados deste estudo indicarão as bases fisiológicas da toxicidade do cobre na espécie analisada e fornecerá subsídios para uma possível regulamentação deste metal em ambientes costeiros marinhos através do BLM.



