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                   RESUMO 

 

 

O manganês (Mn) é um elemento considerado essencial ao desenvolvimento corporal de todos os mamíferos, 

todavia, em níveis elevados, podem se tornar tóxicos (afetando as partes motoras e psíquicas). Os animais 

foram previamente intoxicados com duas doses diferentes de uma solução de Mn com período de exposição 

de 30(trinta) dias. Ratos machos adultos da linhagem Wistar com 83 dias de vida (n=24) foram distribuídos 

em três grupos experimentais (n = 8/grupo): C (grupo controle, recebeu apenas o veículo solução salina a 

0,9%); Mn1 (recebeu cloreto de Mn, MnCl2, na dose de 5 mg/Kg de massa corpórea, diluído em solução 

salina a 0,9%) e Mn2 (recebeu cloreto de Mn, MnCl2, na dose de 15 mg/Kg de massa corpórea, diluído em 

solução salina a 0,9%). Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a absorção do Mn no fígado, e também 

verificar se há correlação entre a superexposição ao Mn com os níveis de outros metais presentes no fígado 

desses animais. As medições foram realizadas em duplicatas usando a técnica de Fluorescência de Raios X 

por Reflexão Total (TXRF) através do espectrômetro S2 PicoFox – Bruker, disponível no Instituto do Mar, 

UNIFESP/BS. Para as análises por TXRF, as amostras sólidas precisam ser suspensas em uma solução. Então, 

à 100 mg de massa seca e macerada do tecido do fígado adicionou-se 1,0 mL de triton (1%), seguida de 1,0 

mL de água deionizada. Foi também adicionado o padrão interno: gálio, a fim de atender a metodologia para 

quantificação. No fígado dos ratos estudados encontramos Na, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Se, Rb e Sr.  A 

estatística usada foi o Anova One-Way seguido do teste Bonferroni com nível de significância de 0,05.  

Analisando os níveis de Mn no fígado, observamos que a intoxicação via manganês resultou em um acréscimo 

no fígado deste elemento. Além disso, a superexposição ao manganês gerou também um aumento 

estatisticamente significativo nos níveis de cálcio, sódio e zinco no grupo Mn2, intoxicados com 15mg/kg de 

manganês, em relação ao grupo controle. 

Palavras chave: Intoxicação por Mn; ratos wistar, Fluorescência de Raios X por Reflexão Total 
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               ABSTRACT 

 

Manganese (Mn) is an element considered essential to the body development of all mammals, however, at 

high levels, they can become toxic (affecting the motor and psychic parts). The animals were previously 

intoxicated with two different doses of a Mn solution with an exposure period of 30 (thirty) days. Adult male 

rats of the Wistar lineage (n = 24) were divided into three experimental groups (n = 8 / group): C (control 

group, received only the 0.9% saline vehicle); Mn1 (received Mn chloride, MnCl2, at a dose of 5 mg / kg 

body weight, diluted in 0.9% saline) and Mn2 (received Mn chloride, MnCl2, at a dose of 15 mg / kg body 

weight , diluted in 0.9% saline). Thus, the objective of this study was to evaluate the absorption of Mn in the 

liver, and also to verify whether there is a correlation between overexposure to Mn and the levels of other 

metals present in the liver of these animals. The measurements were performed in duplicates using the Total 

Reflection X-Ray Fluorescence (TXRF) technique using the S2 PicoFox - Bruker spectrometer, available at 

Instituto do Mar, UNIFESP / BS. For TXRF analysis, solid samples need to be suspended in a solution. Then, 

to 100 mg of dry and macerated mass of liver tissue, 1.0 ml of triton (1%) was added, followed by 1.0 ml of 

deionized water. The internal standard was also added: gallium, in order to meet the methodology for 

quantification. In the liver of the studied rats we found Na, Cl, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Se, Rb and Mr. 

The statistic used was the Anova One-Way followed by the Bonferroni test with a significance level of 0, 05. 

Analyzing the levels of Mn in the liver, we observed that intoxication via manganese resulted in an increase 

in the liver of this element. In addition, overexposure to manganese also generated a statistically significant 

increase in the levels of calcium, sodium and zinc in the Mn2 group, intoxicated with 15mg / kg of manganese, 

compared to the control group. 

Keywords: Mn poisoning; Wistar rats, X-Ray Fluorescence by Total Reflection 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O manganês origina-se do latim e traduz-se por “magnético”, sendo um metal de transição com peso 

atômico de 54,93u. É um elemento essencial para a manutenção da vida e utilizado por diversos organismos 

com variadas funções biológicas. Nas plantas, por exemplo, é necessário para síntese de clorofila, ativação 

de enzimas, realização da fotolise da água e desenvolvimento de raízes. Já para os seres humanos, ele é 

utilizado para formação de tecido conjuntivo, coagulação sanguínea e manutenção dos hormônios sexuais 

(sendo utilizado também para metabolizar carboidrato, lipídio, aminoácido e colesterol). Além disso, realiza 

a absorção do cálcio, regula a glicose e atua na formação óssea. (Rabelo et al., 2016 Hernández et al., 2009).  

Nos seres humanos, a concentração de Manganês chega a 20 mg, mas, especificamente no sangue, os 

níveis são de 1 µg/100 ml, concentrando-se nos eritrócitos (Gerber et. al., 2002).  

No entanto, apesar de indispensável à vida, sua concentração em excesso pode causar malefícios à 

saúde, como distúrbios psicológicos e motores devido ao acúmulo do elemento no cérebro, o que pode 

desencadear o aparecimento de uma doença semelhante ao Parkinson, denominada “Parkinsonismo induzido 

por manganês”. (WHO, 1999). Além disso, o manganês se relaciona com a alteração de dopamina nas 

sinapses; alteração da distribuição de zinco, sódio e potássio no cérebro; inibe a transmissão sináptica e reduz 

a concentração de acetilcolina; bloqueia o neurotransmissor na sinapse neuromuscular (Martins & Lima et 

al., 2001). Por isso, é recomendado que a dose diária não ultrapasse os 5mg (Chen et al., 2014). 

Apesar do cérebro e do sistema nervoso ser o órgão alvo, o presente trabalho visa estudar a correlação 

entre a superexposição do metal com o seu acumulo e de outros elementos traços na região do fígado, uma 

vez que a via gastrointestinal e a secreção biliar têm um papel fundamental na eliminação desse metal. Na 

bile, ele apresenta-se na forma de cátions ou na forma complexada, a qual é mais bem absorvida. Ao ocorrer 

obstrução da via biliar, ou uma elevada concentração de manganês, as vias auxiliares são acionadas para 

realizar sua eliminação, sobretudo a secreção pancreática (Siqueira, 1984). Percebe-se também que a elevada 

exposição ao manganês e a outros metais traço desregula completamente o sistema endócrino, sendo 

necessário, portanto, estudos a cerca dessa correlação. 

Uma problemática agravante se deve ao fato de que além das funções orgânicas importantes que o 

manganês exerce (quando consumido na dose adequada), esse metal é extremamente atrativo para as 

indústrias ao redor do globo, sendo, hoje, o quarto metal mais utilizado no mundo (Santana et. Aal., 2009). 

O problema desse aumento se deve ao fato de que a maior concentração desse elemento no ambiente 

representa uma maior probabilidade de contaminação às diferentes formas de vida, principalmente ao ser 

humano.  
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A população humana pode estar exposta a esse metal de diferentes maneiras, seja através de fontes 

naturais, ou através de fontes antropogênicas – esta segunda sendo a mais comum. Tintas antiincrustantes 

utilizadas em embarcações marítimas para combate a algas, mexilhões, cracas, etc.; eventuais acidentes em 

atividades de mineração; agroquímicos e fungicidas; essas são algumas das diversas maneiras das quais o 

manganês pode entrar em contato com a água e solo contaminando diretamente o homem ou animais de níveis 

tróficos menores até atingir possíveis consumidores finais, dentre eles, os humanos. 

Vale ressaltar que existem diferentes formas do manganês no meio, e essa forma varia de acordo com 

sua utilização (natural ou antropogênica) e sua fonte de exposição. Ele pode se apresentar na forma orgânica 

ou inorgânica - nessa estão presentes as formas oxidadas, inoxidadas, bivalente, trivalente, tetravalente. Uma 

vez que um dos objetivos do trabalho é ressaltar os perigos do excesso do elemento no meio, que a maior 

contaminação no meio advém de fontes antrópicas e que essas fontes utilizam o manganês na forma 

inorgânica bivalente, a forma utilizada no experimento, portanto, foi a de maior escala e ocorrência de 

contaminação: inorgânica bivalente. (Santana et. Aal., 2009). 

Há de se considerar também as diferentes respostas de cada espécie ao elemento, assim como a 

resposta de cada tecido e, também, do tipo de contato que se tem com o metal (ingestão, inalação, contato 

com a epiderme, dentre outros), pois isso afeta diretamente o efeito causado (Oldereid et al., 1993). A hipótese 

inicial do trabalho sugere que poderá haver um acúmulo do elemento na área em que se superexpõe o tecido 

a ser estudado, além de desregular a concentração de outros elementos, em especial, de outros metais pesados. 

(Bonne et al., 2007). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

1.1. Objetivos Gerais 

 

Avaliar a absorção do Mn no fígado de ratos wistar machos submetidos a superexposição de Mn em 

diferentes doses de cloreto de Mn, na dose de 5 mg/Kg de massa corpórea, diluído em solução salina a 0,9%) 

e a outra dose de cloreto de Mn, na dose de 15 mg/Kg de massa corpórea, diluído em solução salina a 0,9% 

utilizando a Fluorescência por Reflexão Total (TXRF). 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

Verificar se se há relação entre a superexposição ao Mn com os níveis de outros metais presentes no 

fígado desses animais.   

Comparar os níveis de Mn no fígado desses animais em relação ao grupo controle, que recebeu apenas o 

veículo solução salina a 0,9%. 

Verificar a eficácia do preparo da amostra, realizando apenas a suspensão ao invés da digestão química, 

comumente utilizada na TXRF. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Este projeto é uma ramificação, do ponto de vista físico-químico, da dissertação de mestrado intitulada 

“Estudo Experimental com Ratos Machos Adultos Expostos a Doses supra Fisiológicas de Manganês: 

Avaliação de Toxicidade Reprodutiva, Comportamental, Renal e Hepática” realizada por Ana Priscila Gomes 

Silva em 2018, onde foi avaliado os riscos da exposição a níveis supra fisiológicos de Mn sobre parâmetros 

comportamentais, reprodutivos, hepáticos e renais de ratos machos adultos, portanto, grande parte de sua 

fundamentação teórica é baseada na dissertação de mestrado de Silva (2018). De acordo com Silva, nas 

condições experimentais que esses ratos foram submetidos, a Histopatologia do fígado foi afetada 

provavelmente devido à grande demanda de detoxificação nos grupos tratados. Além disso, o sistema 

reprodutor masculino foi mais sensível à toxicidade do Mn do que o sistema nervoso, conhecido como 

principal alvo de ação desse metal. Ainda, segundo Silva (2018), houve também comprometimento da 

qualidade dos gametas e da histoarquitetura das gônadas dos animais estudados, provavelmente por diferentes 

mecanismos testiculares, e ação direta em células germinais e toxicidade na célula de Sertoli indicando 

prejuízo grave à saúde reprodutiva dos animais. Frente a esses resultados e os dados reportados na literatura 

acerca da toxicidade do manganês e seu possível efeito na desregulação de outros metais no organismo, surge 

a necessidade de pesquisas e trabalhos a respeito do tema. 

Como mencionado anteriormente, apesar do manganês ser um metal atrativo às indústrias e benéfico, 

quando consumido até a dose limite diária, seu excesso pode gerar algumas complicações na saúde. Nos dias 

atuais, uma das principais problemáticas ambientais envolvendo esse elemento tem sido em relação à água. 

Esse problema vem tornando-se cada vez mais preocupantes devido às observações e estudos sobre as 

alterações nos diversos tecidos, dentre eles, os do sistema reprodutivo de pessoas expostas a diversos produtos 

químicos sintéticos e seus derivados que vem sido depositados no ambiente desde a segunda guerra, e, muito 

desses químicos, acumulam-se na água de consumo (Saradha & Mathur, 2006). Corpos d’água em efluentes 

industriais acabam sendo afetados com o acumulo de manganês e outros metais pesados, onde, em grande 

parte dos casos, ficam suspensos na superfície ou solubilizados. O problema ocorre pela alta resistência à 

degradação e porque a alta taxa desse elemento no ambiente afeta diretamente as comunidades biológicas 

presentes no local que, por sua vez, num efeito cascata, segue alterando comunidades de níveis tróficos 

superiores até culminar no topo da cadeia (Di Topii & Gabrielli, 1999; Zagatto &Bertoletti, 2006). 

Embora o manganês não seja o mais tóxico dos metais, ele é um dos que mais persiste no ambiente, 

ou seja, uma área contaminada com excesso de manganês continuará com níveis iguais (em alguns casos até 

maiores) por anos (Di Topii & Gabrielli, 1999; Zagatto &Bertoletti, 2006). E, apesar de existirem áreas 



11 
 

naturais com altos níveis de manganês, a ação antrópica é a mais comum e que atinge uma maior escala. A 

contaminação pela ação antrópica advém de diversas fontes, como por exemplo, através de uso de 

agroquímicos e fungicidas, onde o mais utilizado deles no mundo, o Mancozeb Nortox, possui um alto teor 

de manganês na composição (Rafner et al., 2020). Outra fonte antrópica bastante conhecida e esta, talvez, a 

mais perigosa são as atividades de mineração. Os acidentes ocorridos em Mariana (em 2015) e em 

Brumadinho (em 2019) geraram uma contaminação na água e no solo e os níveis de metais pesados, dentre 

eles o manganês, dispararam. No caso do rompimento da barragem em Mariana, os níveis de manganês 

aumentaram de 0,1mg/L a 61,221mg/L. (Constanti et al., 2015). 

 Ainda, outro grande responsável pelo aumento na concentração de manganês no ambiente são as 

tintas antiincrustante usadas em embarcações que contaminam e elevam o nível de manganês na água do mar 

chegando até o ser humano através de alimentos retirados daquele ecossistema. (Martins et al, 2013) 

Uma vez ciente de que a contaminação no ambiente por esse elemento se deve grandemente pelas 

ações antrópicas, as quais não cessarão (como mineração, esgoto doméstico, etc.), algumas pesquisas 

envolvendo esses metais pesados e seus efeitos quando consumidos em excesso vem sendo realizadas. 

(Martins & Lima et al., 2001). Segundo Hernández, o excesso de manganês no corpo provoca tremores 

permanentes e problemas de memória. Esse mesmo estudo confirmou que células de formação são as mais 

afetadas. O estudo analisou como o metal induz à neurotoxicidade em culturas primárias de células granulares 

de cerebelo de ratos com sete dias de vida (tempo necessário para formação de tecido nervoso). Ainda nesse 

estudo, foi demonstrado que, quando o Mn entra em contato com H2O, ele reage formando 1Mn6H20, 

composto que penetra facilmente no corpo, pois os íons de Mn ficam livres entre a molécula de H2O. 

Dissolvido, ele atravessa a massa encefálica e se acumula no cérebro (Hernandéz et al., 2016). 

Outro estudo, feito em East Liverpool (Ohio), local onde há um incinerador de resíduos perigosos e um 

processador de Mn, tem níveis do elemento no ar que excedem o permitido. Em comunidades vizinhas 

associou-se os altos níveis de Mn presentes nos cabelos de crianças de 7 a 9 anos a um baixo escore de QI. 

(Haynes et al., 2018). 

Notam-se em outras duas pesquisas, também envolvendo crianças, dessa vez, realizada no Canada (a 

primeira delas no Quebec), onde crianças de dois locais distintos receberam água de dois diferentes poços 

(no qual um deles tinha uma maior concentração de Mn) por um curto período de tempo, e em seguida tiveram 

amostras capilares analisadas. As crianças expostas a maior quantidade de Mn, apresentavam maior 

concentração de MnH no cabelo, o que significa que a superexposição ao manganês causou um acúmulo 

desse elemento no corpo, além disso, as mais expostas apresentaram comportamentos hiperativos. (Bouchard 

et al., 2007). Já a segunda, foi realizada por um longo prazo com 380 crianças, estudando o excesso do 
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manganês na água potável da região e traçando uma relação inversamente proporcional entre o nível de 

manganês na água e o QI entre indivíduos de 10 a 18 anos (Dion, et al., 2018). 

Tendo em vista a dificuldade de se estudar os efeitos do excesso do manganês no corpo humano devido 

à ética cientifica, é mais comum e possível estudar suas causas e possíveis desequilíbrios físico-químicos em 

roedores. Como na dissertação de mestrado de uma aluna da Unicamp, onde foi descoberto que a 

neurotoxicidade por Mn causa alteração no equilíbrio e marcha dos roedores, diminuindo a área de impressão 

da pata, do comprimento e da passada. Após o experimento, os ratos foram sacrificados e dissecados para 

avaliação do Mn acumulado nos tecidos. (Ferreira et al., 1985).  

Silva (2018), reportou que o sistema reprodutor foi mais afetado do que o sistema nervoso, corroborando 

com o estudo desenvolvido por Raul Bonne (Bonne et al., 2007); o qual verificou que as células de formação 

são mais afetadas.  Esse abalo vai desde a má formação no sistema genital até alterações no sêmen. Apesar 

de se ter conhecimento de que o feto é afetado, há pouca informação acerca do assunto, embora se saiba que 

podem ocorrer abortos prematuros e aumento no risco de desenvolvimento de doenças na infância (Wilton et 

al., 1988). 

No tocante a essa temática, é extremamente importante avaliar e estudar os níveis de manganês que são 

expostos à população, uma vez que o elemento possui um alto índice de uso por parte das indústrias e seu 

acúmulo nos tecidos, desregulação atômica de outros elementos e malefícios à saúde humana ainda são pouco 

conhecidos. 
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4. MATERIAIS E METÓDOS 

 

 

4.1. Amostras 

 

Os tecidos de fígado de ratos wistar machos com 83 dias de vida (n=24) utilizados nesse estudo foram 

cedidos pelo Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia – CEDEME, 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) pela profa. Dra. Juliana Elaine Perobelli de acordo com 

os procedimentos experimentais aprovados pelo comitê de ética no uso de animais (CEUAUNIFESP, 

processo nº7165110116). Os animais foram cuidados no biotério da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), campus Baixada Santista. Receberam ração para roedores e água constantemente e foram 

mantidos em gaiolas de polietileno com dimensões de 43x30x15 cm com substrato de maravalha autoclavada 

banhados por luz durante 12h por dia e temperatura média de 23ºC durante 7 dias, com um período de 

exposição ao agente de 30 dias. 

Então, os ratos foram alocados em três grupos experimentais distintos aleatoriamente e intoxicados 

com diferentes doses de manganês, na qual o grupo controle recebeu apenas o veículo solução salina a 0,9%; 

O grupo Mn1 recebeu cloreto de Mn, MnCl2, na dose de 5 mg/Kg de massa corpórea, diluído em solução 

salina a 0,9%; O grupo Mn2 recebeu cloreto de Mn, MnCl2, na dose de 15 mg/Kg de massa corpórea, diluído, 

também, em solução salina a 0,9% (MnCl2.4H2O, 99,9%, Sigma Aldrich).  

Tais doses foram determinadas de acordo com relatos científicos (Andrade et al., 2014; O’Neal et 

al.,2014). Ambas as pesquisas citadas estudaram a neurotoxicidade do manganês em ratos machos adultos 

avaliando alterações neurocomportamentais e motoras utilizando-se de doses entre 6 e 15mg/kg, via I.P., 

baseadas em estudos anteriores onde houve um aumento considerável de manganês nos tecidos cerebrais de 

ratos e desequilíbrios bioquímicos. (Seth et al., 1977, Seth et al., 1981; Zheng et al., 1998; Zheng et al., 1999). 

 Para esse estudo, os tecidos de fígado foram dissecados, coletados, liofilizados, e armazenados em 

freezer com temperatura controlada de -70ºC.  Tais procedimentos de cuidado com o animal, armazenamento 

do animal e dissecção do tecido foram realizados por Silva (2018).  É um estudo interdisciplinar envolvendo 

aspectos toxicológicos em tecidos biológicos em conjunto com estudos físicos através do emprego da TXRF. 

 

4.2. Preparação das amostras para análise química utilizando TXRF 

 

 Em geral, as amostras sólidas necessitam ser digeridas em meio ácido para análise por TXRF.  Nesse 

estudo, com o intuito de otimizar a preparação das amostras e reduzir custos, ao invés da digestão química 
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em meio ácido, realizamos uma solução em suspensão. Isso é possível, devido as características do detector 

utilizado no espectrômetro de Fluorescência de Raios X por Reflexão Total - Picofox – Bruker, utilizado 

nesse estudo. Esse aparelho utiliza-se de uma técnica de análise multiementar simultânea e tem sido aplicada 

principalmente na análise de elementos traços, com um limite mínimo detectável da ordem de parte por bilhão 

(ng.g-1). Uma grande vantagem desta técnica é a necessidade de pequenas quantidades de amostras para 

análise, da ordem de g (amostras sólidas) e de L (amostras líquidas) (Mistra eSingh Mudher, 2002). Esse 

tipo de técnica é utilizada em pesquisas ligadas ao Monitoramento Ambiental, Oceanografia, Biologia, 

Medicina, Indústria, etc., especificamente em análises de águas superficiais (pluviais, fluviais e marítimas) e 

subterrâneas, fluídos biológicos e controle de qualidade de produtos de alta pureza (Nascimento, 1999). 

Esta técnica também pode ser aplicada em materiais sólidos (solo, sedimento, filtros de ar, materiais 

particulados, etc.). Em análises quantitativas a ED-XRF, assim como a WD-XRF, tem a desvantagem de 

requerer métodos para correção do efeito de matriz, como absorção e reforço (enhancement) dos raios X 

característicos, devido às interações entre os elementos componentes da amostra (Simabuco e Nascimento, 

1994). Estes efeitos não ocorrem na TXRF, pois são utilizadas quantidades muito pequenas das amostras (< 

10 l de amostras líquidas e evaporados ou < 10 g de amostras sólidas) depositadas em um suporte, de modo 

a formar um filme fino. Dessa forma, não há necessidade de correção para o efeito matriz, podendo-se utilizar 

nas análises quantitativas uma regressão linear simples entre as intensidades dos raios X e as concentrações 

dos elementos presentes nas amostras. 

Após o processo de liofilização, as amostras foram maceradas em um almofariz de ágata com o pistão 

(sendo lavado junto com almofariz de ágata a cada amostra macerada com água destilada, extran e álcool). 

Então para a suspensão, utilizou-se 100 mg de massa de tecido macerado adicionando-se, 2,0 mL de triton 

1% e 10µL de gálio (utilizado como padrão interno, para a quantificação dos elementos presentes e 

identificados na amostra). 

A suspensão é então homogeneizada em banho maria ultrassônico e, dessa solução, uma alíquota de 

10 µL é pipetada no centro de um suporte refletor de quartzo, secas em estufa a 60º C.  As amostras foram 

feitas e medidas em duplicatas. 

Amostras de branco, denominação que se dá à composição elementar de todas as substâncias que 

entram em contato com a amostra, com exceção da própria amostra, ou seja, do refletor, da água e do triton, 

foram preparadas exatamente da mesma maneira que as amostras de fígado. Porém, ao invés da massa das 

amostras de tecidos foi adicionada a mesma massa de água Milli-Q.  

Amostra certificada – fígado bovino – NIST, foi preparada e medida nas mesmas condições das 

amostras de fígado com o intuito de certificar e validar o preparo da amostra por suspensão, bem como as 

medições realizadas.  A figura 1 ilustra o procedimento de preparação das amostras utilizado nesse estudo. 
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Figura 1 – Esquema de preparação das amostras. (Todas as fotografias feitas no laboratório da UNIFESP – fonte: Próprio autor). 

 

4.3.  Fluorescência de Raios X por Reflexão Total  

 

É uma variante da fluorescência de raios X por dispersão de energia (ED-XRF).  É uma técnica de 

análise multiementar simultânea e tem sido aplicada principalmente na análise de elementos traços, com um 

limite mínimo detectável da ordem de parte por bilhão (ng.g-1). Dentre outras coisas, uma grande vantagem 

desta técnica é a necessidade de diminutas quantidades de amostras para análise, da ordem de g (amostras 

sólidas) e de L (amostras líquidas) (Mistra eSingh Mudher, 2002).Vem sendo amplamente utilizada em 

pesquisas ligadas ao Monitoramento Ambiental, Oceanografia, Biologia, Medicina, Indústria, Mineralogia, 

etc., especificamente em análises de águas superficiais (pluviais, fluviais e marítimas) e subterrâneas, fluídos 

biológicos e controle de qualidade de produtos de alta pureza (Nascimento, 1999) e tecidos de cérebros de 
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ratos (Serpa, et al. 2006).  

Em análises quantitativas a ED-XRF, assim como a WD-XRF, tem a desvantagem de requerer 

métodos para correção do efeito de matriz, como absorção e reforço (enhancement) dos raios X 

característicos, devido às interações entre os elementos componentes da amostra (Simabuco e Nascimento, 

1994). Estes efeitos não ocorrem na TXRF, pois são utilizadas quantidades muito pequenas das amostras (< 

10 L de amostras líquidas e evaporados ou < 10 g de amostras sólidas) depositadas em um suporte, de 

modo a formar um filme fino. Dessa forma, não há necessidade de correção para o efeito matriz, podendo-se 

utilizar nas análises quantitativas uma regressão linear simples entre as intensidades dos raios X e as 

concentrações dos elementos presentes nas amostras. 

A quantificação nessa técnica é realizada através do método da adição do padrão interno, é baseado 

na adição de um elemento que a amostra não possua, foi utilizado o gálio. Esse método é utilizado, pois o 

filme fino formado no suporte refletor não possui uma geometria regular e as intensidades dos raios X 

dependem da posição do filme fino, o efeito da geometria pode ser então corrigido, normalizando desta forma 

cada linha elementar de raios X pelo padrão interno (Klokenkämper e Von Bohlen, 1996) utilizando esse 

método em todas as amostras e padrões. 

 

4.4. Irradiações 

 

Todas as medições foram realizadas utilizando o espectrômetro S2 Picofox, Bunker, no Departamento 

de Ciências do Mar, Instituto do Mar da UNIFESP, campus Baixada Santista.  O sistema eletrônico de 

detecção é composto por módulos que consistem, basicamente, de um detector de Si-drift, não necessitando 

de resfriamento, a partir do qual se obtêm espectros de energia dos fótons provenientes da fluorescência de 

raios X.  

O tempo de medida foi de 300 s, tensão 40kV, tubo de raios X de 50W, alvo de molibdênio e detector 

de silício drift.  Na sequência, um laptop armazena os espectros, sendo estes analisados utilizando o programa 

picofox.  Através desse programa é possível determinar os picos de fluorescência, identificar o elemento 

correspondente, ajustar os espectros e determinar as contagens líquidas acima do background sob os 

fotopicos.   

O refletor (suporte porta amostra) utilizado nas análises por TXRF deve possuir certas peculiaridades 

tais como superfície maciça e plana, ser de material quimicamente inerte e livre de impurezas, a 

disponibilidade/custo e deve garantir que nenhum pico de fluorescência de raios X originado a partir de sua 

constituição ocorra na faixa de energia de interesse. Portanto, nesse trabalho, utilizamos refletores de quartzos 

em forma de discos finos.   
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4.5. Análise de dados 

Os espectros de TXRF foram analisados no software que acompanha o espectrômetro S2 Picofox, 

fornecido pela Bruker. As concentrações dos elementos são apresentadas como sendo a média  desvio 

padrão. Para a análise estatística, utilizou se o programa Anova One Way e o teste bonferroni com nível de 

significância de 0,05.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A tabela 1 apresenta as concentrações obtidas no tecido de fígado dos ratos wistar utilizando a TXRF. 

Os valores estão expressos como a média ± desvio padrão.  A recuperação das concentrações nas amostras 

certificadas foi em torno de 80%. 

 

Tabela 1.  Concentração (µg.g-1)  dos elementos identificados nas amostras rodadas em duplicatas 

de fígado de ratos wistar(onde quatro pertencem ao Grupo Controle, três ao grupo Mn1 e quatro ao Grupo 

Mn2) utilizando a TXRF.  

Elementos Controle 5 mg de Mn 15 mg de Mn 

Na 11464±1740a 13177 ± 966 13605 ±1597a 

K 8602 ± 662 9365 ± 808 8981 ± 783 

Ca 80 ± 14a,b 119 ± 23a 118 ± 12b 

Mn 6,4 ± 0,5a 7 ± 1 8 ± 1a 

Fe 332 ± 75 409 ± 64 398 ± 19 

Cu 10 ± 1 11 ± 1 11 ± 1 

Zn 71 ± 15a,b 97 ± 3a 109 ± 21b 

 Valor: média ± desvio padrão.  Índices iguais indicam diferença estatisticamente significativa.  

 

 Com os dados da tabela 1, construímos as figuras 2 a 4. 
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Figura 2. Comparação dos teores de Na nos fígados dos ratos wistar intoxicados via Mn em relação ao 

grupo controle. 

 

Figura 3. Comparação dos teores de Mn nos fígados dos ratos wistar intoxicados via Mn em relação ao 

grupo controle. 
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Figura 4. Comparação dos teores de Ca e Zn nos fígados dos ratos wistar intoxicados via Mn em relação ao 

grupo controle. 

 

O programa Anova One-Way, utilizado para realizar a análise estatística é um programa de análise de 

variância usada com experimentos que tenham apenas uma variável de resposta (o tipo de dado que terei a 

partir da minha coleta) que no caso são as concentrações; um fator controlado (fixo e que não varie) que no 

caso são os grupos com tecidos intoxicados (controle, Mn1 e Mn2). O principal objetivo desse tipo de 

estatística é identificar se os valores das variáveis de resposta (concentrações em g.g-1) diferem entre si e se 

há correlação com a diferença dos fatores controlados.  

Além disso, seguidamente do teste Anova One-Way, utilizamos o teste de Bonferroni com 

significância de 0,05, um teste estatístico aplicável quando se deseja verificar a existência de diferenças entre 

dois grupos independentes.   

Os resultados indicaram que a intoxicação de Mn resultou num acumulo significativo nos teores de 

Mn apenas entre o grupo controle e o grupo que recebeu 15mg/kg de Mn. Notou-se também diferenças 

estatisticamente significativas no nível de zinco verificadas nos grupos Mn1 que recebeu 5mg/kg de Mn e no 
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grupo Mn2 (15mg/kg de Mn) em relação ao grupo controle. Assim como nos teores de Mn, os níveis de Zn 

também não apresentaram diferenças entre os grupos Mn1 e Mn2. 

O sódio também apresentou comportamento semelhante ao Mn, sendo seus teores superiores no grupo 

Mn2 em relação ao controle, porém, não havendo diferenças entre os grupos Mn1 e Mn2. 

 

 

Figura 5 e 6– Histopatologia hepática de ratos Wistar machos dos grupos controle; Mn1; Mn2 com círculos 

nas áreas de maior degeneração hidrópica e infiltrado mononuclear. Ampliação final 400x. Fonte: (Silva, 

2018).  

 Através da figura 5 e 6 pode-se notar as diferenças no tecido do fígado do grupo controle, grupo Mn1 

e grupo Mn2. O grupo controle (A e B), estão com organização histológica normal. Já os grupos Mn1 e Mn2, 

C e D respectivamente, nota-se áreas de degeneração hidrópica (HD) e foco de infiltrado mononuclear (MI), 

respectivamente, encontradas em ambos os grupos tratados. A degeneração hidrópica ocorre quando há um 

acúmulo de água na região interna da célula, dentre as principais causas, estão: desequilíbrio no controle do 

gradiente osmótico na área da membrana citoplasmática e seus meios de absorção, subtração de água e 

eletrólitos do meio intracelular. Pode-se correlacionar diretamente essa degeneração com o aumento de 

manganês no meio, desregulando, assim, o gradiente osmótico celular externo e, por consequência, interno. 

 Já a inflamação mononuclear ocorre quando a célula é sofre infecção, sofre de autoimunidade ou, 

quando são expostas a agentes tóxicos, exógenos ou endógenos, como foi o caso do experimento ao expor as 

células à altas doses de manganês. 
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Há, portanto, uma relação direta da degeneração desses tecidos com a toxicidade do elemento estudado e seu 

acúmulo no tecido (em relação ao grupo controle) recebida pelos ratos Wistar identificado em nossa pesquisa. 

Através dos resultados, podemos observar que a dose de 15 mg/kg ocasionou níveis superiores de Na, 

Ca, Mn e Zn em relação ao grupo controle, esses teores se mantém inalterados estatisticamente entre os 

grupos Mn1 e Mn2. 

Esses resultados confirmam e fortalecem a hipótese de que as alterações nos teores de certos 

elementos-traços estão intrinsecamente relacionadas com a desregulação de demais elementos. O cálcio e o 

ferro são um exemplo, pois o aumento das dosagens recomendadas desses elementos no organismo causa 

uma inibição na absorção de outros minerais, como magnésio, fósforo e zinco (Whithing e Wood, 1997). 

É de suma importância estudar o acúmulo e o desequilíbrio em metais traços no fígado devido à sua 

característica fisiológica de retenção de captação (pois é um órgão embebido em sangue por onde se passa 

cerca de 1,5L/min do líquido), à sua alta vascularização, elevado número de macrófagos denominados células 

de Kupffer (cuja propriedade é retirar essas partículas magnéticas o quanto antes da corrente sanguínea), e 

capilares descontínuos. Estudos recentes mostraram que, quando ratos Wistar são expostos a superdosagens, 

essa enorme capacidade de absorção do fígado causa uma concentração de elementos-traço e uma 

consequente diminuição desses elementos na corrente sanguínea. (Faria et., al 2018). 

Esse acúmulo decorrente da superexposição desencadeia diversos prejuízos ao organismo 

superexposto, como Parkinsonismo induzido por manganês, alterações motoras, prejuízo ao sistema nervoso 

central e desequilíbrio atômico em áreas mais propensas de acúmulo, como baço e fígado. (Brasileiro et al., 

2016). 

Além do aumento da concentração do elemento e desregulação atômica de diversos outros metais no 

organismo, o manganês mostra-se potencialmente tóxico, em especial quando sua superdosagem é aplicada 

de forma intraperitoneal, pois o mesmo acarreta em peroxidação lipídica renal (além da degeneração 

hidrópica e foco de infiltrado mononuclear observado na “figura 5”) e num aumento na concentração de GSH 

(fundamentalmente em fêmeas) o que pode ser explicado por sua alta capacidade oxidante. (Schmitz et., al 

2018). (Brasileiro et al., 2016). 

Ao estudarmos a relação direta no aumento dos minerais citados, nos deparamos com descobertas 

acerca da regulação da absorção do ferro. Descobriu-se a existência de uma proteína transportadora com 

baixa afinidade ao ferro e que transporta, também, mais alguns minerais, a FET4, além da ação dos genes 

HFE (hemocromatose) e DCT1, que codifica a proteína Nramp-2, um transportador de cátions bivalentes 

(ferro, zinco, manganês, cobalto, cádmio, cobre, níquel e chumbo) (Wood e Han, 1998). Tal proteína 

apresenta algumas características estruturais de canais iônicos, e isso abre espaço para uma possível 

mediadora na absorção de ferro, fazendo com que esses minerais tenham concentrações interligadas. Ainda, 
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nesse estudo, é posta a hipótese de que o cálcio, quando ingerido concomitantemente com o ferro, inibe sua 

absorção e que isso seria corroborado pela descoberta da possibilidade de clonagem da proteína DCT1, a qual 

tem amplo espectro de ação (Fe,Zn, Mn, Cu, Pb, dentre outros) e que, portanto, níveis altos de Ca interferem 

a absorção normal de minerais traços, como também detectado no presente trabalho onde a superexposição 

do elemento traço manganês desregulou os níveis de alguns outros elementos traços, como zinco, ferro, 

manganês e cobre. (Gunshin et al., 1997). (Ybarra et al., 2001). 

Tratando ainda sobre a relação de exposição ao Mn e acúmulo do mesmo em organismos vivos, sabe-

se que a disponibilidade de micronutrientes catiônicos e sua distribuição no solo está diretamente relacionada 

com o pH e o teor de matéria orgânica no solo. Logo, áreas com baixa concentração de Mn no solo (abaixo 

de 500 mg kg-1) estão diretamente ligadas a baixos níveis de Mn nas plantas (30 a 70 mg kg-1, peso seco) o 

que explica o aumento na concentração do próprio elemento quando há uma superexposição no tecido 

biológico. (Nachtigall et al., 2009). Ainda, é possível afirmar que, se vegetais, como mudas de caramboleiras, 

forem expostos a superexposição de manganês (mais especificamente 0; 0,5; 25; 50 mg/L) e coletar-se 30; 

60; 90; 120 dias depois, haverá um aumento linear no acumulo do elemento em todas as estruturas da planta. 

(Hernandez A, Natale W, Cazzeta JO, Rozane DE, Souza HA e Romualdo LM, 2010). 

Como notou-se no resultado do presente trabalho, não somente as plantas sofrem acúmulo de 

manganês devido à alta exposição, assim como houve um acúmulo significativo de manganês nos tecidos 

hepáticos dos ratos utilizados aqui, há comprovações de seu acúmulo também em ecossistemas inteiros , 

desde a água, até em peixes de topo de cadeia devido à proximidade de locais de mineração como no 

município de Serra do Navio-AM onde houve forte atuação de atividade extrativista, principalmente de 

manganês e ferro, constatando-se uma alta concentração desses dois elementos nos fígados de tambaquis 

locais analisados. (Pinheiro et., al 2017) 

Visto que a bibliografia demonstra uma contaminação subsequente à organismos vivos decorrente da 

contaminação do ecossistema, e que, em organismos vivos a exposição à altas dosagens de manganês acarreta 

num acúmulo do elemento (principalmente nos órgãos do fígado e sistema nervoso central), desregulação dos 

demais metais pesados, e essas consequências trazem malefícios à saúde do organismo, é indispensável que 

se tenha uma regulação rígida quanto ao limite máximo permitido desse elemento em áreas de ocupação 

animal e humana. (Andrad et., al 2015) 
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6. CONCLUSÕES 

 

O manganês é um elemento extremamente importante e com diversas funções fisiológicas, mas, 

apesar de indispensável à vida, sua concentração em excesso causa prejuízos ao funcionamento biológico e 

um desbalanceamento em sua própria concentração e nas dos demais elementos. Os resultados obtidos no 

presente trabalho mostraram que os níveis de Mn no fígado dos ratos Wistar apresentaram elevações 

estatisticamente significativas no grupo intoxicado à uma taxa de 15 mg/kg de Mn em relação ao grupo 

controle, corroborando com a hipótese inicial do estudo. Os resultados mostraram também diferenças 

estatisticamente significativas no nível de zinco nos grupos Mn1 que recebeu 5mg/kg de Mn e no grupo Mn2 

(15mg/kg de Mn) em relação ao grupo controle. Além disso, a superexposição ao Mn relacionou-se também 

à um aumento nos níveis de Na e Ca nos grupos intoxicados, no entanto, assim como o Mn, o Na e o Zn não 

apresentaram diferenças estatísticas relevantes quando comparados os grupos Mn1 e Mn2. Portanto, 

diferenças estatisticamente significativas foram verificadas em ambos grupos que receberam 5 mg de Mn e 

15 mg de Mn em relação ao grupo controle, mas não houve grandes diferenças relativas entre os dois grupos.  

Esses resultados confirmam e fortalecem a hipótese de que as alterações nos teores de certos 

elementos-traços estão intrinsecamente relacionadas com a desregulação de demais elementos. O cálcio e o 

ferro são um exemplo, pois o aumento das dosagens recomendadas desses elementos no organismo causa 

uma inibição na absorção de outros minerais, como magnésio, fósforo e zinco 

A técnica de Fluorescência de Raios X por Reflexão Total, usando o equipamento picofox mostrou-

se eficaz nas medições dos elementos traço e metais nos tecidos dos fígados, visto que obtemos uma 

recuperação de 80% nos valores das concentrações dos elementos estudados.  Assim, foi possível, avaliar os 

tecidos biológicos, com uma preparação otimizada para a análise por TXRF com o PICOFOX, através de 

uma suspensão, sem a necessidade de digerir quimicamente a amostra a ser estudada. Essa otimização, reduz 

custos e tempo para o preparo das amostras, pois não há necessidade do uso de ácido nítrico 65%, P.a, 

comumente utilizado para digerir as amostras através de um ataque ácido. 

Nossos resultados mostraram que as diferença nos teores de Na, Ca, Zn e, principalmente, Mn no 

grupo Mn1 e Mn2 relacionaram-se diretamente com áreas de degradação hidrópica devido à uma 

desregulação no gradiente osmótico celular, e foco de infiltrado mononuclear devido a exposição a um agente 

tóxico (como Mn em excesso). Isso levanta a questão da importância de estudo no acúmulo e desequilíbrio 

em metais traços, principalmente na região hepática, por conta de sua característica fisiológica de retenção 

de captação e alta vascularização.  
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Uma vez que se sabe que de fato o manganês se acumula nos tecidos hepáticos, esse campo da ciência 

necessita de mais estudos para descrição e detalhamento de suas consequências, contudo, dado os resultados 

deste trabalho, é importante que haja um controle e regulamentação mais consistente quanto à quantidade de 

manganês exposta ao ecossistema, pois o aumento de sua concentração causa malefícios à saúde da biota 

decorrente da desregulação do próprio manganês e de outros elementos traços acumulados em tecidos 

orgânicos expostos que, uma vez contaminados prejudica as células vivas de todos seus componente- em 

especial células do sistema nervoso e hepático.  
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