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Introdução
O cobre é um metal essencial que atua como co-fator de enzima e é

importante para o crescimento e desenvolvimento dos animais (Hostetler et al.,
2002). A contaminação por cobre no ambiente resulta das operações de
mineração, agricultura, resíduos sólidos, águas residuais, lamas provenientes das
estações de tratamento (ATSDR, 1990).

Estudos com mamíferos comprovaram que o cobre é transferido via placenta
aos fetos (Mc Ardle e Erlich, 1991). Assim, como ocorrem alterações no período
de gestação, má-formação e nascimento prematuro da prole de mães expostas ao
cobre (Keen, 1996), pode alterar o desenvolvimento pós-natal da mesma.

A espécie Calomys laucha, pode ser encontrada em pastagem, área
agrícola, margem de estrada, ao redor de campos de cultivo de cereais e de
dunas costeiras (Colares, 1997), onde se alimentam e constroem ninhos para a
reprodução.

Este trabalho tem por objetivo verificar os efeitos da exposição do Cobre no
desempenho reprodutivo da fêmea do roedor Calomys laucha e desenvolvimento
pós-natal de sua prole.

Metodologia
Machos e fêmeas de Calomys laucha serão capturados na praia do Cassino,

aclimatados em laboratório e alimentados com ração comercial para ratos e água.
Serão formados quatro grupos de 10 fêmeas nulíparas, com idade entre 30 a

40 dias, suplementados com sulfato de cobre na água, durante 14 dias, com
concentrações de cobre na água em cada grupo de 0, 2mg/l, 6mg/l e 12mg/l e
acasaladas com machos não contaminados, formando 40 casais ao todo. As
mesmas continuarão expostas a água contaminada durante a gravidez e lactação.
Sua prole fêmea continuará tratada com água e sulfato de cobre para também
repetir o procedimento semelhante ao das mães, porém expostas desde
concepção.

Será analisado o peso no nascimento e no desmame e o desenvolvimento
pós-natal da prole destas fêmeas, tais como: descolamento auricular;
aparecimento de penugem; erupção dos incisivos; aparecimento de pêlos;
abertura dos olhos e descida dos testículos e comparadas com o desenvolvimento
das características de filhotes de ratas Wistar.

Para verificar o efeito do cobre nas gônadas, essas serão extraídas e
analisadas histologicamente a morfometria e fixadas em Paraformoldeído,
desidratas, diafanizadas e colocadas em Paraplast, cortadas com espessura de
6µm, coradas com H-E e Tricômero de Gomory, observados em microscopia
óptica e fotomicrografadas com câmera digital a estrutura do ovário e dos folículos



ovarianos, determinação da idade inicial do ciclo estral e a formação de corpos
lúteos.

Para análise da concentração de cobre acumulado, o fígado coletado das
fêmeas será seco em estufa a ±65ºC. Após serão digeridas em ácido nítrico
(Suprapuro, Merck), sendo mantidas em temperatura ambiente até sua digestão
completa. A determinação da concentração do cobre será feita por
Espectrofotometria de Absorção Atômica de Chama.

Para determinação hormonal o sangue será coletado por punção cardíaca. A
dosagem da concentração plasmática de estrogênio será feita utilizando-se “kits”
de radioimunoensaio em fase sólida. A curva padrão para determinar a
concentração plasmática do hormônio será construída utilizando o programa
"Immunoassay Calibration Curve & Sample Calculation".

Os dados do peso no nascimento e no desmame, concentração plasmática
do estrogênio, número de filhotes por parto, nas diferentes condições
experimentais serão analisados através da análise de variância. Para o cio pós-
parto será utilizado o teste do chi quadrado (X2). Serão obtidas médias e desvios
padrões da morfometria dos ovários das fêmeas, e determinados os tamanhos
máximos e mínimos para as fêmeas dos grupos analisados. O nível de
significância adotado será de 95%. Previamente, os pressupostos da ANOVA
serão testados.
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