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Agentes contaminantes derivados de resíduos plásticos estão presentes em grandes 
quantidades nos ecossistemas aquáticos e alguns pod
endócrinos (DEs) com grande potencial de provocar desregulações fisiológicas. O 
Bisfenol A (BPA), que é um exemplo desses compostos, provoca várias alterações nos 
perfis endócrinos de diversas espécies aquáticas, com graves implic
reprodutivas. Jacarés, a exemplo do
pelo BPA, por habitarem ambientes antrópicos que recebem efluentes contaminados. 
Objetivos: Avaliar os efeitos do BPA nos aspectos reprodutivos do 
Material e métodos: Foram analisados artigos publicados nos últimos dez anos nas 
plataformas Science Direct, Scielo e Google Acadêmico, sendo selecionados para 
estudo os que mais se assemelhavam ao tema. 
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Agentes contaminantes derivados de resíduos plásticos estão presentes em grandes 
quantidades nos ecossistemas aquáticos e alguns podem atuar como disruptores 
endócrinos (DEs) com grande potencial de provocar desregulações fisiológicas. O 
Bisfenol A (BPA), que é um exemplo desses compostos, provoca várias alterações nos 
perfis endócrinos de diversas espécies aquáticas, com graves implic

Jacarés, a exemplo do Caiman latirostris, são animais 
por habitarem ambientes antrópicos que recebem efluentes contaminados. 
Avaliar os efeitos do BPA nos aspectos reprodutivos do 

Foram analisados artigos publicados nos últimos dez anos nas 
plataformas Science Direct, Scielo e Google Acadêmico, sendo selecionados para 
estudo os que mais se assemelhavam ao tema. Resultados e discussão:
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Agentes contaminantes derivados de resíduos plásticos estão presentes em grandes 
em atuar como disruptores 

endócrinos (DEs) com grande potencial de provocar desregulações fisiológicas. O 
Bisfenol A (BPA), que é um exemplo desses compostos, provoca várias alterações nos 
perfis endócrinos de diversas espécies aquáticas, com graves implicações 

são animais bastante afetados 
por habitarem ambientes antrópicos que recebem efluentes contaminados. 
Avaliar os efeitos do BPA nos aspectos reprodutivos do C. latirostris. 

Foram analisados artigos publicados nos últimos dez anos nas 
plataformas Science Direct, Scielo e Google Acadêmico, sendo selecionados para 
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alterações causadas pelo BPA na histoarquitetura gonadal, os machos podem 
apresentar túbulos seminíferos tortuosos com lúmens tubulares vazios, fato que pode 
ser responsável por alterações na espermatogênese e comprometimento da função 
reprodutiva ao longo da vida. Um estud
al. revelou que, em fêmeas, a exposição do oviduto a altas doses (140 ppm) de BPA 
foram suficientes para induzir não só a hiperplasia, como também o aumento do 
número de camadas de células epiteliais, 
glândulas do oviduto no futuro, ou ainda impedir a sua invaginação. Em um estudo 
experimental realizado por M. Muñoz
semelhantes ao do estrogênio culminando na reversão do sexo
reversão de machos para fêmeas quando expostos ao BPA em temperatura de 
determinação sexual do macho (33°C), sem acontecer, no entanto, reversão sexual de 
fêmeas para machos. Isto leva a crer que o efeito do BPA se sobrepõe ao efeito 
temperatura na determinação do sexo de machos. Observou
desses indivíduos sexo-revertidos apresentaram um desenvolvimento retardado, o que 
desperta preocupação quanto ao desempenho reprodutivo futuro. Outro fator 
destacado nos estudos considerados foi que embriões e fetos são mais sensíveis à 
ação do BPA do que animais adultos, por estarem em período de desenvolvimento. 
Nos estágios embrionários, os jacarés podem ser expostos a contaminantes por 
transferência materna ou exposições atrav
continua exposto ao BPA através da dieta, do ambiente aquático e do saco vitelínicos 
restante. Conclusão: As alterações no trato reprodutivo de 
exposição ao BPA revelam impactos no desenvolv
atua como sentinela ambiental, indicando a presença desses resíduos em seus 
hábitats. Acredita-se que esses
da família Alligatoridae que vivem sob influência antrópica 
destacar a escassez de literatura nessa temática, sendo importante a realização de 
mais pesquisas nessa área. Dessa forma, tornam
aspectos reprodutivos do C. latirostris
estratégias para um melhor tratamento dos efluentes contaminados por resíduos 
antrópicos.  
 
Palavras Chave: Bioindicadores; Contaminação; Crocodilianos; Disruptores 
Endócrinos.  
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continua exposto ao BPA através da dieta, do ambiente aquático e do saco vitelínicos 

As alterações no trato reprodutivo de C. latirostris
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atua como sentinela ambiental, indicando a presença desses resíduos em seus 
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estratégias para um melhor tratamento dos efluentes contaminados por resíduos 
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