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EFEITOS DAS RADIAÇÕES ULTRAVIOLETA A E B NO DESENVOLVIMENTO LARVAL DA CORVINA (Micropogonias furnieri)
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Sendo a coloração corpórea dos animais sugerida como um sistema de defesa à radiação ultravioleta (UVR) e tendo em vista que larvas de peixes freqüentemente são pigmentadas e podem subir para a superfície da água durante o dia, nosso objetivo é avaliar o efeito das radiações UVA ou UVB sob o desenvolvimento larval da corvina Micropogonias furnieri.  
Fêmeas e machos de M. furnieri serão mantidos em tanques com aeração. Após, as fêmeas serão anestesiadas e receberão injeções intra-peritoniais de gonadotrofina a 500 UI/Kg de peso corporal. Os machos também serão anestesiados para que se consiga esperma por extrusão. O esperma será misturado com os ovócitos e água salgada, necessária à ativação dos espermatozóides. Posteriormente, os ovos fecundados serão transferidos para aquários, onde permanecerão até a eclosão. Após a eclosão, as larvas serão mantidas em aquários com água do mar em condições controladas de temperatura e salinidade. As larvas serão irradiadas diariamente com UVA ou UVB ambiental. Semanalmente, os animais controle e irradiado, serão analisados quanto ao número e a presença de células pigmentares e grau de agregação ou dispersão pigmentar. Também serão avaliadas estruturas morfológicas dos indivíduos, como estrutura óssea da notocorda e desenvolvimento das nadadeiras. Essas amostras também serão congeladas para posterior análise de enzimas antioxidantes. 
Considerando a importância econômica da corvina e o aumento da incidência de UV em nossa região, estudos que enfoquem a influência de parâmetros ambientais no desenvolvimento de suas larvas, podem contribuir para responder questões sobre a dinâmica do ciclo de vida deste peixe em nosso estuário. Estas questões são fundamentais para o melhor entendimento dos processos de recrutamento larval, que irão determinar o potencial futuro do estoque deste importante recurso pesqueiro do sul do Brasil. 





