
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA, BIODIVERSIDADE E 

CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

Determinação de metais e genotoxicidade em peixes do médio e baixo rio de Contas 

 

 

 

Isac Silva de Jesus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jequié - BA 

2013 

PPGGBC



 

Isac Silva de Jesus 

 

 

 

 

Determinação de metais e genotoxicidade em peixes do médio e baixo rio de Contas 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao programa 

de Pós-Graduação em Genética, Biodiversidade e 

Conservação da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia, para obtenção do título de Mestre em 

Genética, Biodiversidade e Conservação. 

 

Orientador:  

Prof. Dr. Paulo Roberto Antunes de Mello Affonso 

Coorientadores:  

Prof. Dr. Marcos de Almeida Bezerra 

Profª. Drª. Marta Margarete Cestari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jequié - BA 

2013 

PPGGBC



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

 

Aos meus pais, Edvanilton e Maria das Graças; irmãs, Isabel e 

Raquel e ao meu amor, Milena, por todo o tempo estarem ao meu 

lado. 

PPGGBC



 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por ter abençoado a minha vida até aqui, concedendo-me as oportunidades acadêmicas e 

de amadurecimento pessoal. 

 

Aos meus pais, Edvanilton e Maria das Graças; irmãs, Isabel e Raquel e vó Joana, pela 

convivência e apoio ao longo da vida. 

 

À minha noiva, Milena, pela companhia, apoio, compreensão e, principalmente, por seu amor. 

Você é o maior presente que recebi na vida e sou grato a Deus por havê-la conhecido durante o 

Mestrado. 

 

À Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pela infraestrutura física e de ensino e apoio 

financeiro para a realização deste trabalho. 

 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Paulo Roberto Antunes de Mello Affonso, por haver apoiado e 

contribuído com a execução do projeto de pesquisa, garantindo-me suporte teórico, prático e 

metodológico e oportunidades de desenvolvimento acadêmico. 

 

Aos meus coorientadores Prof. Dr. Marcos de Almeida Bezerra e Profª. Drª. Marta Margarete 

Cestari, pela prestatividade, acompanhamento e instruções valiosas a mim dispensadas ao longo 

do curso. 

 

Aos amigos da turma PPGGBC 2011 e do Laboratório de Citogenética, pela inestimável 

companhia, ensinamentos, tutoria, conselhos e distrações para a minha vida e meu trabalho. Sem 

todas essas coisas boas que vocês me proporcionaram, minha passagem pelo mestrado teria sido 

muito menos memorável. Muito obrigado! 

 

 

 

 

PPGGBC



 

BIOGRAFIA 

 

 

Isac Silva de Jesus, filho de Edvanilton de Jesus e Maria das Graças Silva de Jesus, nasceu em 

Jequié, Bahia, em 1988. Iniciou sua educação formal no Educandário Chico Mendes e a 

continuou na Escola Adventista de Jequié, Escola Municipal Professora Violeta Montal, 

Educandário Dom Pedro II e, por fim, no Colégio Antônio Pinheiro, no qual concluiu o Ensino 

Médio. 

 

Em 2005, foi aprovado no vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia para o curso 

de Enfermagem. Ao longo deste, enveredou-se pela pesquisa científica na área do 

envelhecimento humano, desenvolvendo trabalhos com idosos portadores da doença de Parkinson 

e doença de Alzheimer e seus cuidadores e também com idosos em instituição de longa 

permanência. Ao final da graduação, desenvolveu um trabalho monográfico no qual estudou a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem em um hospital regional. 

 

Após a formatura, em janeiro de 2011, ingressou no Programa de Pós-Graduação em Genética, 

Biodiversidade e Conservação e desenvolveu um projeto de pesquisa na área de Caracterização e 

Análise Ambiental, o que representou uma mudança em sua área de atuação e um desafio para 

aquisição de uma nova linguagem e metodologias do trabalho científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPGGBC



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tem marcas que são eternas e não há como apagar, por isso... 

O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. 

O primeiro a perdoar é o mais forte. 

E o primeiro a esquecer é o mais feliz." 

Autor desconhecido 

PPGGBC



 

RESUMO 

 

No presente trabalho, são apresentados os resultados de uma avaliação ambiental do 

médio e baixo rio de Contas, Brasil, através de representantes de sua ictiofauna. Tecidos 

comestíveis (pele, músculos e ossos) e não comestíveis (vísceras) de Serrasalmus brandtii, 

Hoplias malabaricus, Oreochromis niloticus e Geophagus brasiliensis foram as matrizes para a 

determinação de sete metais: cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), ferro (Fe), manganês (Mn), 

níquel (Ni) e chumbo (Pb). Os eritrócitos dos mesmos indivíduos foram analisados para estimar a 

frequência de micronúcleos (MN) e outras alterações morfológicas nucleares (AMN), incluindo 

bulbos, lobos, entalhes, vacúolos e binúcleos. As concentrações em µg.g
-1

 dos metais 

supracitados foram elevadas nas partes comestíveis, chegando até a 13,25 de Co; 15,47 de Cr; 

15,60 de Cu; 49,06 de Fe; 30,10 de Mn e 17,99 de Ni. Em partes não comestíveis, esses valores 

foram maiores, atingindo, também em µg.g
-1

, 24,49 de Co; 27,83 de Cr; 31,76 de Cu; 1526,39 de 

Fe; 199,20 de Mn e 27,83 de Ni. O Pb esteve abaixo do limite de detecção do Espectrômetro de 

Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES) em ambas as matrizes 

analisadas. As frequências de alterações nucleares por mil eritrócitos variaram de 0 ± 0 (em S. 

brandtii e O. niloticus) a 45,67 ± 14,8 (em H. malabaricus). Em alguns pontos as frequências 

médias de MN e AMN foram altas em indivíduos de espécies distintas, indicando a presença de 

agentes genotóxicos no ambiente aquático e as diferentes respostas desses organismos à 

contaminação. Os maiores teores de metais e de alterações nucleares foram detectados em 

indivíduos provenientes de áreas com maior influência humana, perceptível pela proximidade de 

aglomerados urbanos e pela presença de despejos de efluentes e outros resíduos. No caso da 

espécie H. malabaricus, foi possível correlacionar as frequências de alterações nucleares com as 

concentrações de metais em partes comestíveis dos indivíduos (r = 0,9364; p < 0,05). Tal fato, 

não apenas reitera a utilidade do teste de micronúcleo como indicador da presença xenobióticos, 

como metais, na água, mas também a validação de H. malabaricus como espécie bioindicadora 

ambiental e destaca os riscos à saúde pública. 

 

PALAVRAS-CHAVE: bioindicadores, elementos traço, peixes neotropicais, teste do 

micronúcleo písceo. 
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ABSTRACT 

 

In this paper, the results of an environmental assessment of the middle and lower Contas 

River, Brazil, are presented through representatives of its ichthyofauna. Edible (skin, muscle and 

bones) and inedible (viscera) tissues of Serrasalmus brandtii, Hoplias malabaricus, Oreochromis 

niloticus and Geophagus brasiliensis were used for the determination of seven metals: cobalt 

(Co), copper (Cu), chromium (Cr), iron (Fe), manganese (Mn), nickel (Ni) and lead (Pb). 

Erythrocytes of the same individuals were analyzed to estimate the frequency of micronuclei 

(MN) and other nuclear morphologic abnormalities (NMA), including blebs, lobes, notches, 

vacuoles and binuclei. Concentrations in µg.g
-1

 of the above mentioned metals were high in 

edible parts, reaching 13.25 for Co; 15.47 for Cr; 15.60 for Cu; 49.06 for Fe; 30.10 for Mn and 

17.99 for Ni. At inedible parts such values were even higher, reaching, also in µg.g
-1

 24.49 for 

Co; 27.83 for Cr; 31.76 for Cu; 1529.39 for Fe; 199.20 for Mn and 27.83 for Ni. Pb was lower 

than the Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP OES) detection limit 

in both analyzed material. Nuclear abnormalities frequencies by 1,000 erythrocytes varied from 0 

± 0 (in S. brandtii and O. niloticus) to 45.67 ± 14.8 (in H. malabaricus). In some localities the 

MN and NMA frequencies were high in individuals of different species, indicating the presence 

of genotoxic agents in the aquatic environment and the different responses of these organisms to 

contamination. The highest levels of metals and nuclear abnormalities were detected in 

individuals collected in areas with higher human influence, noticed by proximity to urban areas 

and by the presence of sewage effluent and other wastes. In the case of the species H. 

malabaricus, it was possible to correlate the frequencies of nuclear abnormalities with metal 

concentrations in the edible parts of the individuals (r = 0.9364; p < 0.05). This fact, not only 

confirms the usefulness of micronucleus assay as an indicator of the presence of xenobióticos, 

like metals, in the water, but also validates the significance of H. malabaricus as a bioindicator 

species and highlights the risks to public health. 

 

KEYWORDS: bioindicators, Neotropical fishes, piscine micronucleus test. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os recursos hídricos são muito importantes para os seres humanos, uma vez que muitas 

cidades surgiram e se desenvolveram às margens de rios, como Londres (rio Tâmisa), São Paulo 

(rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí) e Jequié (rio de Contas). Assim como os demais, o rio de 

Contas beneficia a população humana com água para consumo pessoal, industrial, irrigação, lazer 

e fonte de alimento. 

 Do mesmo modo que os demais rios circundados por populações humanas, o rio de 

Contas sofre os impactos dessa relação. Servindo como local para destinação final de efluentes 

das cidades e regiões rurais às suas margens e de águas pluviais, muitos detritos são lançados 

diariamente em suas águas. Ainda assim, o rio segue seu curso depurando-se e fornecendo água 

para os mais diversos fins até sua foz. 

 Entretanto, os dejetos e os resíduos de atividades produtivas não são inofensivos ao rio, 

nem aos seres aquáticos ou àqueles que, apesar de não viverem nele, o fazem às suas custas, tais 

como os seres terrestres. Muitas substâncias se transformam, fixam e se acumulam nas águas, 

sedimentos e organismos ao longo do rio. Tais substâncias podem representar perigos à 

biodiversidade aquática e terrestre, mesmo em concentrações aparentemente ínfimas. 

 Os elementos químicos usados industrialmente com diversas finalidades e em produtos de 

uso domiciliar ou pessoal são potencialmente danosos aos organismos. Geralmente presentes na 

natureza sob forma pouco acessível aos seres vivos ou em quantidades muito pequenas, 

elementos como metais, provocam modificações ambientais e biológicas de importância 

“desproporcional” à massa bruta disponível quando em concentrações ligeiramente acima das 

usuais. 

Alguns metais podem ser assimilados por seres vivos em sua forma simples ou através de 

compostos, potencialmente causando alterações fisiológicas e comportamentais, além de 

modificações genéticas. As consequências dessa assimilação podem ser irreversíveis e 

comprometem o bem-estar do indivíduo e a sobrevivência de uma população ou mesmo de uma 

espécie. 

 A preocupação com a constante deposição, acúmulo e bioassimilação dessas substâncias 

tem levado pesquisadores, instituições e governos a realizarem estudos, publicarem 

recomendações e leis a fim de protegerem o meio ambiente, não como uma instância isolada do 
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mundo urbano, mas como sendo parte importante da vida humana. Esse processo de 

monitoramento e eventual remediação é um passo importante para o desenvolvimento de novas 

tecnologias capazes de melhorar a eficiência no uso e manejo de recursos naturais.  

Nesse sentido, o presente trabalho faz uso das ferramentas disponíveis para estudos 

ecotoxicológicos tendo como foco a contaminação por metais no rio de Contas e o papel dos 

peixes como bioindicadores, combinando análises químicas e genéticas. Essa é a primeira vez 

que os níveis de contaminação de uma bacia hidrográfica da Bahia são avaliados quanto aos 

efeitos genotóxicos sobre a biota e pode servir como parâmetro para a qualidade ambiental e 

riscos à saúde da população regional. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Degradação dos ecossistemas aquáticos 

 

Os seres humanos modificam o ambiente natural em diversas escalas, afetando sua 

sobrevivência na Terra de maneiras distintas e nem sempre proporcionais às suas ações. 

Pequenos danos ou modificações ambientais podem causar impactos de grande magnitude e 

duradouros. O desenvolvimento urbano, industrial e socioeconômico determina a dinâmica de 

uso dos recursos naturais, tais como os ecossistemas aquáticos, cuja degradação está relacionada 

à ocupação de seu entorno (Ferreira, 2005).  

O ambiente aquático é o destino final de quase todos os efluentes gerados nos centros 

urbanos, industriais e agrícolas (Ferraro et al., 2004). As águas superficiais e subterrâneas podem 

ser contaminadas por substâncias e misturas complexas provenientes de fontes poluentes pontuais 

(estações de tratamento de efluentes industriais e urbanos, redes de esgotos domésticos, 

mineradoras) e não pontuais, como os escoamentos da agricultura, que podem conter fertilizantes 

químicos e agrotóxicos (Andrade et al., 2004; Costa et al., 2008; Santos et al., 2008). Esses 

despejos variam quanto à sua composição a depender da densidade populacional e tipo de 

indústria ou atividade econômica predominante (Ferreira, 2005). 

 

2.2 Contaminação de ambientes e organismos aquáticos por metais 

 

O grande aporte de efluentes em águas naturais leva ao desenvolvimento de ambientes 

anóxidos, pois a presença de matéria orgânica em altas concentrações, rica em nutrientes como 

fósforo e nitrogênio, favorece o desenvolvimento exacerbado de microrganismos. Esses 

desencadeiam um fenômeno conhecido como eutrofização, no qual há aumento no consumo do 

oxigênio dissolvido, propiciando a geração de espécies reduzidas de enxofre, capazes de 

complexar elementos químicos, como metais, na coluna de água (Ferreira, 2005; Scheffer et al., 

2007; Santos et al., 2008). 

Algumas atividades humanas podem contaminar o ambiente natural com metais como a 

mineração, a agricultura, a queima de combustíveis fósseis e de resíduos urbanos, despejos de 

efluentes urbanos tratados inadequadamente, principalmente os de origem industrial, e aterros 
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sanitários (Tavares & Carvalho, 1992; Huamán-Pino, 2005; Oliveira, 2006; Porto, 2009; Aprile 

& Bouvy, 2010).  

Os metais podem ser considerados modificadores ambientais persistentes, apesar de suas 

baixas concentrações no meio ambiente (Reeve, 2002). Os metais potencialmente tóxicos são 

elementos químicos de alta densidade em sua forma elementar (> 5g/cm
3
) e com número atômico 

maior que 22, capazes de serem precipitados como sulfetos (Baird, 2002; Porto, 2009). Esses 

Eles formam um grupo de aproximadamente 40 elementos que podem contaminar o solo, 

aquíferos e águas superficiais, comprometendo o uso desses recursos pelos seres humanos 

(Huamán-Pino, 2005).  

Alguns deles, como Co, Cu, Ni e Mn são considerados micronutrientes, já que sua 

presença contribui para a sobrevivência da espécie executando diversas funções bioquímicas, 

como a ativação enzimática (Santos, 2004; Gonçalves, 2008; Ogundiran & Ojo, 2012; Olowoyo 

et al., 2012). Outros, no entanto, não têm função biológica definida, como chumbo, cádmio e 

mercúrio (Andrade et al., 2004).  

 Os elementos metálicos estão naturalmente presentes no meio ambiente, mas as atividades 

humanas e os resíduos gerados por elas fazem com que estes elementos entrem em contato com 

os seres vivos e com o solo, água e ar em quantidades superiores às preexistentes (Huamán-Pino, 

2005; Santos et al., 2011). Esses elementos têm tendência acumulativa e tóxica na biota aquática 

e em seus consumidores, como os humanos (Kumar et al., 2012; Ogundiran & Ojo, 2012). 

Devido à capacidade de reagirem com ligantes e macromoléculas, uma vez em contato 

com a água e diversos compostos orgânicos, esses elementos podem sofrer especiação, fenômeno 

que influenciará o seu comportamento geoquímico e biodisponibilidade (Tavares & Carvalho, 

1992; Scheffer et al., 2007). Dessa forma, os metais podem bioacumular-se e biomagnificar-se, 

contaminando a cadeia alimentar, aumentando sua concentração gradativamente nos seres vivos e 

ampliando sua persistência no meio ambiente. Alternativamente, os seus efeitos deletérios podem 

ser mitigados devido à sua complexação com ligantes (Tavares & Carvalho, 1992; Silva et al., 

2003; Santos et al., 2011).  

Um dos fatores que pode influenciar a capacidade de bioacumulação dos metais nos 

organismos aquáticos é o pH; quanto mais reduzido, como normalmente acontece em ambientes 

poluídos, maior a dissolução de íons metálicos e sua concentração no meio aquático (Baird, 2002; 

Silva et al., 2003; Santos et al., 2008). Este processo resulta em maiores quantidades de metais 
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disponíveis tanto para a absorção direta pelos organismos, na forma de cátions, como também 

para que reajam com cadeias curtas de átomos de carbono (Baird, 2002). 

O acúmulo de contaminantes nos organismos aquáticos pode ocorrer pelo contato da água 

contaminada com a superfície corporal e tecidos respiratórios e/ou através da ingestão de 

alimentos também contaminados, sendo o tempo de contato importante para influenciar a 

reatividade entre os metais e o organismo, processo conhecido como bioacumulação (Costa et al., 

2008; Santos et al., 2011). Em geral, os organismos expostos aos metais fazem uso de estratégias 

adaptativas para eliminar ou diluir os agentes tóxicos no corpo. Entre essas estratégias está a 

biotransformação, um mecanismo bioquímico de defesa para eliminar substâncias químicas 

produzindo derivados menos lipofílicos e mais hidrossolúveis (Hellou, 2011).  

No entanto, nem sempre esse processo resulta na eliminação total ou inativação do 

contaminante. Devido à capacidade de formarem complexos estáveis com compostos orgânicos, 

os metais tendem a fixarem-se nos tecidos e não serem excretados, resultando em elevada meia-

vida biológica (Vidotti & Rollemberg, 2003).  

A seguir, estão detalhadas as propriedades e efeitos de alguns metais comumente 

avaliados em análises ecotoxicológicas.  

 

Cobalto 

 

O cobalto (Co) é um elemento essencial, porque é um dos componentes da vitamina B12 

ou cianocobalamina, importante para os tecidos sanguíneo e nervoso (Kuniyoshi, 2011; Guerra et 

al., 2012). Ele é bem absorvido pelo trato gastrointestinal e pela via respiratória, sendo captado 

por todos os tecidos (Alves & Della Rosa, 2003). Embora não haja indicações de que este 

elemento se acumule com a exposição crônica, ele pode ser tóxico quando em excesso (Alves & 

Della Rosa, 2003; Kuniyoshi, 2011). 

 

Cobre 

 

 Os sais de cobre (Cu) são usados como inseticidas e fungicidas e, uma vez lixiviados do 

ambiente agrícola, os íons de cobre liberados podem reduzir o número de regiões organizadoras 

de nucléolo ativas, diminuindo a transcrição de genes de RNAr e inibindo a atividade de 

PPGGBC



19 

 

nucléolos emparelhados em células diploides e tetraploides de peixes (WHO, 1995; Arkhipchuk 

& Garanko, 2005). O cobre também pode reduzir a fotossíntese e inibir por completo a fixação de 

nitrogênio pelas algas, o que diminui a eutrofização, mas aumenta o consumo de oxigênio por 

conta da degradação de algas mortas (Vidotti & Rollemberg, 2003). Observa-se que maiores 

concentrações de Cu são encontradas onde há deposição de efluentes domésticos, principalmente 

na fração mais fina dos sedimentos de fundo dos corpos aquáticos (Soares et al., 2004). 

 

Cromo 

 

Por vezes citado como um metal não essencial, o cromo (Cr) também é um micronutriente 

e, na forma de cromo (III) (Cr
3+

) realça o efeito da insulina e a transcrição do DNA (Gonçalves, 

2008; Kuniyoshi, 2011; Guerra et al., 2012). O Cr é utilizado para a galvanização, como 

componente de tintas, corantes, cerâmica e papel (Gonçalves, 2008). A toxicidade deste elemento 

depende de seu estado oxidativo, sendo o cromo (VI) mais tóxico que o cromo (III) (Kuniyoshi, 

2011). Na biota aquática, sabe-se que o Cr
6+ 

afeta a germinação e desenvolvimento de plantas, 

como a Regnellidium diphyllum (Kieling-Rubio et al., 2010). 

 

Ferro 

 

O ferro (Fe) possui várias funções biológicas, dentre as quais uma das mais conhecidas é a 

sua participação na molécula de hemoglobina, cujo papel é levar o oxigênio dos pulmões aos 

tecidos (Martins, 2012). O Fe é um micronutriente essencial ao organismo e a falta dele pode 

levar a quadros anêmicos associados a sangramentos anormais e diversos problemas do trato 

gastrointestinal, que reduzem a capacidade do organismo de absorver este elemento (Simsek et 

al., 2010; Cançado et al., 2011).  

Não há mecanismo fisiológico de excreção do Fe, embora a substituição contínua do 

epitélio gastrointestinal seja uma forma eficiente de eliminá-lo (Martins, 2012). Além da 

deficiência, o excesso de Fe no organismo está relacionado a síndromes e doenças, como a 

hemocromatose, enfermidade que envolve alterações genéticas que resultam em absorção 

inapropriada deste metal, levando ao seu acúmulo nos tecidos (Martins, 2012)  
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Manganês 

 

O manganês (Mn) é abundante na crosta terrestre, água e atmosfera na forma particulada e 

possui baixa toxicidade, mas tem importância biológica considerável, principalmente para a 

formação da matriz óssea e também para o metabolismo de carboidratos e lipídeos e do aparelho 

reprodutivo (Cupertino et al., 2005; Neves et al., 2009; Kumar et al., 2012). Ele está associado a 

produtos de petróleo, como a gasolina, e 90% da demanda por este metal é para a produção de 

aço (Andrade et al., 2004; Neves et al., 2009).  

O Mn é absorvido no trato respiratório e gastrointestinal, sendo metabolizado no fígado e 

excretado pela bile. Assim, em casos de doenças hepáticas crônicas, ele pode não ser eliminado e 

o excesso se acumular no cérebro, provocando alterações neurológicas (Cupertino et al., 2005; 

Neves et al., 2009; Guilarte, 2011).  

 

Níquel 

 

O níquel (Ni) pode ser lançado no ambiente a partir de processos industriais que 

envolvam plantas de energia a base de petróleo e carvão, incineradores de lixo e metalúrgicas ou 

por processos naturais como a dissolução de rochas contendo Ni (Afzali et al., 2011). Os sulfetos 

de níquel (milerita e pentlandita) são encontrados associados a outros sulfetos em rochas básicas, 

por vezes acompanhados de cobre e cobalto (Gonçalves, 2008). 

Sua importância biológica se dá principalmente como ativador de enzimas em 

microrganismos intestinais e realça a atividade da insulina. Contudo, o seu acúmulo afeta a 

atividade de algumas células do sistema imunológico (Afzali et al., 2011). 

 

2.3 Toxicologia ambiental 

 

A toxicologia ambiental ou ecotoxicologia tem como finalidade avaliar os riscos 

ecológicos e lida com os efeitos tóxicos de diferentes substâncias nos ecossistemas (Vidotti & 

Rollemberg, 2003; Ferreira, 2005). Diversos países adotam mecanismos de avaliação dos 

ecossistemas utilizando parâmetros físicos, químicos e biológicos através de elementos ou sinais-
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chaves, denominados alvos ecológicos, que revelem os processos de controle e suas alterações 

(Ferreira, 2005; Hellou, 2011). 

A determinação da concentração de um contaminante em um organismo é um parâmetro 

útil em uma avaliação ecotoxicológica do ecossistema (Vidotti & Rollemberg, 2003). Assim, 

pesquisas toxicológicas que avaliam periodicamente os seres vivos e a qualidade ambiental são 

uma forma de biomonitoramento. Esta análise nada mais é que a obtenção de medidas e a 

observação dos efeitos da contaminação ambiental em seres vivos periodicamente, indicando a 

vulnerabilidade humana e ambiental a tais contaminantes (Silva et al., 2003).  

Estudos toxicológicos verificam o estado de um ecossistema, ajudando a promover a 

sustentabilidade e, destacando sintomas de exposição a agentes danosos, podendo impedir a 

progressão da degradação ambiental (Hellou, 2011). Manter uma avaliação constante de 

organismos considerados sentinela, fornece uma caracterização precisa de como variam os níveis 

de poluição no ambiente e, por conseguinte, a vulnerabilidade dos demais seres vivos expostos a 

esta mesma fonte (Silva et al. 2003).  

 

2.4 Peixes como bioindicadores da contaminação por metais 

 

A presença de contaminantes xenobióticos em corpos hídricos pode ser afetada pelas 

propriedades físicas e químicas dos ambientes aquáticos (Costa et al., 2008). Contudo, devido à 

complexidade das misturas originadas da contaminação aquática, a análise química da água e 

sedimentos (fatores abióticos) pode não ser suficiente para descrever os efeitos adversos dessas 

misturas nos ambientes contaminados (Abdel-Moneim et al., 2012). Desse modo, os testes de 

ecotoxicidade com biomonitores reduzem essa limitação, complementando o resultado das 

análises físico-químicas pela avaliação dos efeitos da presença de contaminantes sobre seres 

vivos em diferentes níveis de organização (Costa et al., 2008). 

Os bioindicadores ou biomonitores são usados para avaliar a exposição, efeitos e 

susceptibilidade dos seres vivos a substâncias químicas no meio ambiente (Amorim, 2003). 

Mesmo tendo tais organismos como referência, deve-se considerar que a rota de entrada, duração 

e frequência da exposição aos xenobióticos, bem como diferenças genéticas e metabólicas intra e 

interespecíficas, fazem com que a biodisponibilidade de contaminantes varie nos tecidos e células 
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(Al-Sabti, 2000; Amorim, 2003). Ou seja, uma exposição ambiental similar pode provocar 

respostas distintas entre os organismos. 

Em ecossistemas aquáticos, existem vários organismos que podem servir de sentinelas 

para o biomonitoramento, como invertebrados, anfíbios e peixes. Além de importantes fontes de 

proteína na alimentação humana, os peixes podem ser usados para estimar efeitos danosos de 

substâncias químicas em humanos, já que quanto mais elevado for o nível trófico afetado pela 

concentração de um contaminante maior o risco desse composto ser perigoso também para as 

pessoas (Silva et al., 2003). Muitas vezes, o homem ocupa o topo da cadeia trófica e, por um 

processo denominado biomagnificação, no qual contaminantes se acumulam e ascendem na 

cadeia alimentar, ele pode acumular compostos tóxicos do meio ambiente (Baird, 2002; Tabari et 

al., 2010). 

Os organismos aquáticos podem bioacumular metais em seus tecidos, sendo diretamente 

ameaçados por esses elementos. Assim, a acumulação de metais em diferentes tecidos de peixes é 

um importante sinal de alerta não somente para a saúde dos peixes, mas também para o consumo 

humano (Ishikawa et al., 2007; Al-Weher, 2008). Tal acumulação em peixes é, portanto, um 

desafio à saúde pública global e um alerta do que pode estar sendo passado às pessoas via cadeia 

trófica, uma vez que esses animais são recursos alimentares muito acessíveis (Kumar et al., 2012; 

Ogundiran & Ojo, 2012). 

 Embora existam diferenças interespecíficas nas concentrações de metais em peixes devido 

às diferenças na sua forma de alimentação ou metabolismo de metais espécie-específico (Onsanit 

et al., 2010), a análise de tecido muscular de peixes pode permitir uma avaliação de como os 

seres humanos estão expostos a metais potencialmente tóxicos (Uryu et al., 2001). Sendo assim, é 

necessário monitorar e preservar os ambientes aquáticos contra a poluição antropogênica por 

metais através do conhecimento dos níveis basais desses elementos no ecossistema (Ferreira et 

al., 2004). 

 

2.5 Estudos de genotoxicidade em peixes 

 

Genotoxicidade é um termo geral que se refere a alterações da estrutura bruta ou conteúdo 

dos cromossomos (clastogenicidade) ou sequências de DNA (mutagenicidade) pela exposição a 

agentes tóxicos (Al-Sabti & Metcalfe, 1995). Devido à forte correlação entre mutagênese e 
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carcinogênese (Silva et al., 2003), a ocorrência de neoplasias pode também estar associada à 

contaminação ambiental, que se reflete no comprometimento do estado de saúde dos organismos 

a ela expostos, na sobrevivência das espécies afetadas e no desequilíbrio ecológico (Kirschbaum 

et al., 2009).  

A análise de efeitos genotóxicos em organismos aquáticos é adequada para se avaliar a 

exposição a contaminantes capazes de promover alterações genéticas, permitindo detectar tais 

substâncias em baixas concentrações por seus efeitos na biota aquática (Ansari et al., 2011). Por 

estarem em contato direto com contaminantes em seu ambiente, por serem vulneráveis a 

compostos antropogênicos e estarem em níveis elevados da cadeia trófica, os peixes são úteis 

para se avaliar o risco biológico de despejos tóxicos na água e sedimento (Andrade et al., 2004; 

Abdel-Moneim et al., 2012). 

Os peixes, assim como outros animais, possuem mecanismos metabólicos de 

biotransformação de xenobióticos, porém a atividade clastogênica de um contaminante pode 

contribuir para doenças genéticas, teratogênese e carcinogênese (Al-Sabti, 2000). Peixes oriundos 

de corpos de água que recebem efluentes urbanos apresentam ocorrência crescente de danos ao 

DNA proporcional ao tamanho da população e à quantidade de despejos na água (Andrade et al., 

2004). 

Quando ocorrem danos ao DNA e o organismo não consegue reparar tal modificação, 

reações destrutivas (apoptose) e efeitos indesejáveis se iniciam a nível celular, podendo ascender 

para o nível tecidual ou sistêmico (Erbe et al., 2011). É factível uma associação entre a presença 

de hidrocarbonetos, metais, baixo pH e altas temperaturas com a ocorrência e níveis de dano 

genotóxico em peixes, embora nem sempre seja possível determinar a relação causa-efeito 

(Andrade et al., 2004). Ainda assim, a análise de genotoxicidade é considerada um indicador 

eficiente de poluição devido à sua sensibilidade e correlação normalmente elevada e positiva com 

a contaminação ambiental (Kirschbaum et al., 2009). 

Os metais podem ser usados como referência em pesquisas citogenéticas, porque as 

análises da exposição a essas substâncias mostram que elas estão relacionadas à ocorrência de 

alterações genômicas (Arkhipchuk & Garanko, 2005; Ansari et al., 2011). Em corpos hídricos, 

metais também induzem a produção de espécies reativas de oxigênio (Atli & Canli, 2010) e o 

estresse oxidativo correlato a estas espécies de oxigênio pode levar à ocorrência de efeitos 

genotóxicos (Ansari et al., 2011).  
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Desse modo, os biomarcadores citogenéticos são importantes para a avaliação do impacto 

de poluentes em organismos aquáticos, como os peixes, mesmo que estes sejam aparentemente 

saudáveis (Anbumani & Mohankumar, 2012). Um dos parâmetros de genotoxicidade é a análise 

de células com micronúcleos, o que pode indicar uma resposta positiva da exposição de um 

organismo vivo a químicos genotóxicos que agem direta e/ou indiretamente (Al-Sabti, 2000; 

Arkhipchuk & Garanko, 2005).  

 

2.6 Teste do Micronúcleo Písceo e análise de alterações morfológicas nucleares 

 

A presença de micronúcleos é um dos efeitos genotóxicos mais estudados em análise 

citológica de peixes e outros vertebrados. O micronúcleo (MN) é um núcleo distinto e claramente 

menor que o núcleo celular principal, encontrado em qualquer tipo de célula. Em peixes, o teste 

do micronúcleo é normalmente realizado em eritrócitos, por serem células continuamente 

renovadas com tempo médio de vida de aproximadamente 100 dias, indicando que os efeitos da 

contaminação no organismo são relativamente contemporâneos ao período amostrado (Çavas & 

Ergene-Gözükara, 2003; Silva et al., 2003; Anbumani & Mohankumar, 2012). Não apenas a 

ocorrência, mas também a quantidade de micronúcleos encontrada em uma amostra de tecido 

pode ser correlacionada à exposição ou condições ambientais potencialmente genotóxicas 

(Grassi, 2002). 

Os micronúcleos apresentam características do núcleo interfásico, como lâmina nuclear, 

segmentos de heterocromatina e eucromatina, envoltório nuclear e complexos de poros nucleares 

(Schiffmann & De Boni, 1991). Eles podem ser formados pela condensação de fragmentos de 

cromossomos ou por cromossomos inteiros que não foram incluídos no núcleo principal. O 

surgimento do micronúcleo implica em perda de cromátides ou cromossomos que podem ser 

deslocados durante a prófase ou anáfase (Schiffmann & De Boni, 1991; Heddle et al., 1991; Al-

Sabti & Metcalfe, 1995). 

Agentes químicos, físicos ou biológicos podem levar à formação de micronúcleos. Além 

dos metais, pesticidas, mesmo aqueles considerados menos danosos ao meio ambiente, como os 

piretróides, e radiação ionizante podem induzir a sua ocorrência (Silva et al., 2003; Ansari et al., 

2011; Anbumani & Mohankumar, 2012). 
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Outras anormalidades também podem ser identificadas nos núcleos tais como: 

endentações, formação de bulbos, vacúolos e a ocorrência de binúcleos. A correlação entre a 

ocorrência dos micronúcleos e todas as demais alterações nucleares justifica a sua análise 

conjunta como indicadora de mudanças genômicas estruturais (Anbumani & Mohankumar, 2012; 

Çavas & Ergene-Gözükara, 2003). Os mecanismos de formação dessas anormalidades nucleares 

não estão totalmente compreendidos, mas sugere-se que mutações em genes responsáveis pelos 

constituintes estruturais da lâmina nuclear e falhas na polimerização da tubulina e na formação do 

fuso mitótico causem tais efeitos (Çavas & Ergene-Gözükara, 2003; de Campos Ventura et al., 

2008; Strunjak-Perovic et al., 2009). 

Desse modo, o teste do micronúcleo e a análise das alterações morfológicas nucleares 

(AMN) são métodos citogenéticos simples, mas sensíveis, para indicar mutagenicidade ambiental 

e se avaliar efeitos genotóxicos. Esses testes mostram-se especialmente eficazes em peixes sob 

exposição crônica a contaminantes (Strunjak-Perovic et al., 2010; Erbe et al., 2011; Anbumani & 

Mohankumar, 2012). 

 

2.7 Caracterização da bacia hidrográfica do rio de Contas 

 

A bacia do rio de Contas localiza-se inteiramente no estado da Bahia e abrange uma área 

de 55.483 km
2
, tendo o rio homônimo como o principal curso d’água (SRHSH, 1993; CRA, 

2001; MMA, 2006). Esta bacia compreende pelo menos dois domínios morfoclimáticos, o 

semiárido (caatinga), a partir de sua nascente, e o úmido (mata atlântica), à medida que se 

aproxima de sua foz, no oceano Atlântico (MMA, 2006; INEMA, 2013).  

É a partir dessa caracterização morfoclimática que a bacia é dividida em alto, médio e 

baixo Contas. O alto Contas compreende áreas de caatinga, desde a sua nascente no município de 

Piatã, na Chapada Diamantina, até o município de Contendas do Sincorá. A partir daí, até a 

cidade de Jequié, há uma faixa de transição entre o clima semiárido e o subúmido, caracterizado 

pela vegetação da mata de cipó. De Jequié à sua foz, em Itacaré, o clima se torna cada vez mais 

úmido e a vegetação muda, enquadrando-se nos domínios da mata atlântica e restinga (SRHSH, 

1993). Devido a esta transição, as estimativas de precipitação média anual na bacia situam-se 

entre 700 e 2.000 mm (INEMA, 2013). 
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 Com uma vazão média em torno de 150,6 m
3
/s e uma vazão de estiagem de 19,5m

3
/s, esta 

bacia detêm cerca de 10% dos recursos hídricos superficiais das bacias do Atlântico Leste, 

dispondo 88,37 m
3
/s de água para a região do entorno (MMA, 2006). Por isso, ela representa uma 

das maiores demandas do estado, correspondente a 15,5% de sua disponibilidade hídrica (MMA, 

2006). Quando se leva em consideração a vazão de estiagem, essa demanda eleva-se para 

aproximadamente 50% da vazão, o que significa alto risco de comprometimento do 

abastecimento (MMA, 2006). 

 Atualmente os reservatórios de Pedras e Funil, localizados em Jequié e Ubatã, 

respectivamente, são os mais importantes do rio de Contas. Ambos são usados para a produção de 

energia, embora a barragem de Pedras tenha sido construída primariamente para o controle de 

enchentes (MMA, 2006). A barragem do Funil enfrenta problemas com o assoreamento, sendo 

necessárias dragagens eventuais (MMA, 2006). 

Dentre as atividades produtivas desenvolvidas na área de abrangência da bacia, o 

extrativismo mineral de manganês, magnesita, talco, urânio, vanádio e calcário em diversos 

municípios é uma fonte potencial de deposição de materiais nos rios (SRHSH, 1993; MMA, 

2006). Ainda, a poluição difusa por agrotóxicos e adubos orgânicos e químicos é notável ao 

longo de toda a bacia, sendo a agropecuária a maior causadora de impactos significativos no rio 

de Contas (CRA, 2001; MMA, 2006). Atualmente, a pecuária se expandiu de modo significativo, 

ocupando áreas que antes eram cobertas com formações vegetais nativas, tais como as matas 

ciliares, contribuindo acentuadamente para o assoreamento dos rios (CRA, 2001; SRHSH, 1993; 

MMA, 2006).  

 Há um número expressivo de municípios com baixa porcentagem de coleta de lixo e 

abastecimento de água por rede na bacia do rio de Contas, principalmente nas suas porções alta e 

média, comprometendo a qualidade da água em função da captação de efluentes urbanos in 

natura (CRA, 2001; MMA, 2006). É também nesta parte da bacia que se vislumbram a maior 

parte dos investimentos para a construção de barragens, seja para perenização dos recursos 

hídricos e/ou geração de energia, infraestrutura de saneamento, irrigação, piscicultura, transporte 

fluvial, turismo e preservação ambiental (SRHSH, 1993; MMA, 2006). 

 Devido ao alto número de municípios no seu entorno, o trecho médio do rio de Contas 

possui o maior contingente populacional da bacia, com destaque para a cidade de Jequié, a mais 

populosa ao longo do rio de Contas e com amplo desenvolvimento de atividades agropecuárias. 
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Nesta cidade também estão concentrados investimentos no setor industrial e de serviços (SRHSH, 

1993). 

 

2.8 Possíveis espécies bioindicadoras da bacia do rio de Contas 

 

São várias as espécies de peixes utilizadas como bioindicadoras de contaminação de 

ambientes aquáticos no Brasil, com destaque para as carnívoras (ex., piranhas e traíras) ou 

aquelas amplamente distribuídas e comumente consumidas pelas populações ribeirinhas (ex., 

carás e tilápias). No caso do rio de Contas, alvo do presente estudo, destacam-se a pirambeba 

(Serrasalmus brandtii), a traíra (Hoplias malabaricus), a tilápia (Oreochromis niloticus) e o cará 

(Geophagus brasiliensis).  

A pirambeba ou piranha-branca (Serrasalmus brandtii) é uma espécie predatória da 

família Characidae, endêmica da bacia do São Francisco, mas supostamente introduzida em 

diversos reservatórios do Brasil (Trindade & Jucá-Chagas, 2008). É uma espécie carnívora, 

preferencialmente ictiófaga e conhecida por mutilar suas presas sem necessariamente matá-las 

(Pompeu, 1999; Trindade & Jucá-Chagas, 2008). Contudo, S. brandtii possui hábitos alimentares 

variáveis de acordo com o seu tamanho e estágio de desenvolvimento (Oliveira et al., 2004).  

Quando jovem, S. brandtii se alimenta principalmente de microcrustáceos, insetos e fragmentos 

de peixes, como escamas e pedaços de nadadeiras (Pompeu, 1999; Oliveira et al., 2004). 

Indivíduos maiores tem preferência por pedaços maiores de peixes e até pequenos peixes inteiros 

(Pompeu, 1999; Oliveira et al., 2004). O consumo de fragmentos vegetais ocorre, mas parece ser 

um hábito acidental (Oliveira et al., 2004). 

 A traíra (Hoplias malabaricus), família Erythrinidae, é amplamente distribuída na 

América do Sul. Por ser resistente a baixos níveis de oxigênio na água, é bem adaptada a 

ambientes lênticos, embora possa ocorrer em rios de maior porte (Prado et al., 2006; Romão et 

al., 2006). Esta espécie vive entre a vegetação aquática, que lhe serve como abrigo e área de caça 

(Jesus et al., 2012). É uma espécie carnívora que inclui peixes e camarões como base de sua 

dieta, embora também se alimente de insetos (como ninfas da ordem Odonata) quando jovens 

(Loureiro & Hahn, 1996; Silva et al., 2010). Não há canibalismo, nem variações significativas na 

composição da dieta de H. malabaricus nas diferentes fases de desenvolvimento, alimentando-se 

principalmente de lambaris (gênero Astyanax) (Loureiro & Hahn, 1996). 
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 A tilápia (Oreochromis niloticus.) é um peixe da família Cichlidae nativo da África. 

Atualmente é um dos mais importantes peixes da aquicultura mundial e foi disseminada nas 

regiões tropicais e subtropicais de praticamente todos os continentes. Altamente resistente e 

adaptável, ela está exposta a contaminantes metálicos em muitas regiões (Ishikawa et al., 2007). 

Há muitos trabalhos que utilizam esta espécie em bioensaios para estudar efeitos de elementos 

químicos em ecossistemas aquáticos, devido dentre outros fatores, ao relativamente pequeno 

número cromossômico (2n=44) e à sua sensibilidade a elementos químicos tóxicos (Da Silva 

Souza & Fontanetti, 2006; Çavas & Ergene-Gozukara, 2003; Ergene et al., 2007; Ishikawa et al., 

2007). 

Esta espécie se alimenta principalmente de zooplâncton e foi introduzida em vários 

reservatórios brasileiros para aumentar a disponibilidade de peixes para as populações humanas. 

Porém, por causa da eutrofização desses ambientes, às vezes favorecida pela própria espécie, 

esses peixes não crescem muito, não atendendo ao propósito da introdução (Barbosa et al., 2012). 

 O cará (Geophagus brasiliensis) é um ciclídeo de ampla distribuição nas bacias 

hidrográficas brasileiras (Romão et al., 2006). Esta espécie de água doce tem uma dieta onívora, 

cuja composição varia de modo espaço-temporal, de acordo com a disponibilidade de cada tipo 

de alimento, o que consiste em oportunismo trófico (Abelha & Goulart, 2004; Bastos et al., 

2011). Esta dieta envolve gastrópodes, microcrustáceos, plantas vasculares, detritos e escamas de 

peixe (Bastos et al., 2011). 

 Essa espécie costuma revolver o substrato, selecionando o alimento na boca e eliminando 

o sedimento pelas aberturas operculares (Abelha & Goulart, 2004), o que justifica o nome 

popular de papa-terra usado em algumas regiões.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar as concentrações de metais em tecidos písceos e a ocorrência de danos ao material 

genético de quatro espécies de peixes do médio e baixo rio de Contas, como forma de validá-las 

como bioindicadoras e avaliar o grau de contaminação ambiental na biota aquática. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar a concentração dos metais cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), ferro (Fe), 

manganês (Mn) e níquel (Ni) em partes comestíveis (pele, músculos e ossos) e não 

comestíveis (vísceras) de quatro espécies de peixes (Hoplias malabaricus, Serrasalmus 

brandtii, Geophagus brasiliensis e Oreochromis niloticus) do médio e baixo rio de 

Contas. 

2. Determinar a frequência de micronúcleos e outras eventuais alterações morfológicas 

nucleares nos espécimes estudados. 

3. Verificar se existe correlação entre as concentrações de metais e a frequência de 

micronúcleos e outras alterações morfológicas nucleares. 

4. Avaliar qual(is) espécie(s) pode(m) ser utilizada(s) como bioindicadoras de contaminação 

ambiental na bacia do rio de Contas, relacionando aspectos ecológicos de cada espécie e 

níveis de contaminação por metais e de efeitos genotóxicos. 

5. Fornecer um diagnóstico preliminar, sobre a contaminação por metais no médio e baixo 

rio de Contas. 
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4 CAPÍTULO I - Análise de sensibilidade à contaminação por metais e potencial 

bioindicador de peixes de água doce Hoplias malabaricus e Serrasalmus brandtii  
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Resumo 

 

Exemplares de duas espécies de peixes carnívoros da ordem Characiformes (Hoplias malabaricus 

e Serrasalmus brandtii) foram coletados em quatro pontos do médio e baixo rio de Contas, no 

estado da Bahia (nordeste do Brasil), para identificação e quantificação de alterações na 

morfologia nuclear. Paralelamente, as concentrações dos metais cobalto, cromo, cobre, ferro, 

manganês, níquel e chumbo foram avaliadas no tecido muscular desses espécimes por 

Espectrometria de Emissão Ótica por Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES). Entre os 

metais analisados, o Pb foi o único que não pode ser quantificado, enquanto os demais foram 

detectados em ambas as espécies. No caso de Cr, Cu e Ni, os níveis estavam acima dos limites 

estabelecidos pela legislação brasileira.  Em H. malabaricus, a média de alterações na morfologia 

nuclear (AMN) por 1.000 células analisadas variou entre 1.83 ± 2.32 a 45.67 ± 36.25. Em S. 

brandtii essa variação foi de 0.00 ± 0.00 a 3.00 ± 2.65 alterações/mil células. O ponto de coleta 

na região de maior urbanização distinguiu-se dos demais pelas concentrações mais elevadas de 

metais nas amostras analisadas e pela maior ocorrência de AMN. As duas espécies mostraram-se 

sensíveis à contaminação ambiental. Contudo, H. malabaricus parece ser um bioindicador mais 

eficiente que S. brandtii. Esse resultado pode estar relacionado a características ecológicas de H. 

malabaricus, espécie com menor vagilidade e essencialmente carnívora, que ingere presas 

inteiras. Demonstra-se assim que as espécies de peixes do topo da cadeia trófica são eficazes 

bioindicadores da qualidade das águas e da biomagnificação de contaminantes. 

 

Palavras-chave: metais potencialmente tóxicos, micronúcleo, nível trófico, peixes carnívoros. 
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Introdução 

 

Conhecidos, dentre outras denominações, como metais potencialmente tóxicos, elementos 

como cobalto (Co), cromo (Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), níquel (Ni) e chumbo 

(Pb), tendem a acumular-se na biota aquática e em seus consumidores (Kumar et al. 2012). 

Dentre esses, cobalto, cobre, ferro e manganês são micronutrientes essenciais em pequenas 

quantidades para a atividade enzimática e outros processos biológicos (Al-Weher 2008). Esses 

elementos metálicos chegam ao ambiente aquático tanto por meios naturais (ventos e a água das 

chuvas), quanto pela ação humana, (despejos urbanos e industriais, drenagem da água de sistemas 

de irrigação contendo pesticidas e fertilizantes) (Al-Sabti e Metcalfe 1995; Ergene et al. 2007; 

Ogundiran e Ojo 2012). 

O acúmulo desses contaminantes pode provocar alterações metabólicas, citológicas e 

genéticas nos organismos aquáticos, inclusive os peixes, já que eles são sensíveis às mudanças 

ambientais (Ferraro et al. 2004; Jesus et al. 2012). Devido a esta resposta à contaminação e à 

similaridade de reações entre os vertebrados, os peixes podem ser usados para demonstrar 

potenciais efeitos genotóxicos, teratogênicos e carcinogênicos em humanos (Al-Sabti e Metcalfe 

1995). 

 Embora haja diversos estudos que citem o uso de peixes como bioindicadores da 

contaminação ambiental por metais (Ergene et al. 2007; Al-Weher 2008; Kirschbaum et al., 

2009; Kumar et al. 2012) , é necessário desenvolver e aprimorar métodos capazes de indicar a 

presença deles no ambiente sem a necessidade de usar formas mais demoradas e caras para a 

determinação e quantificação destes elementos. Desse modo, o estudo da ocorrência de 

micronúcleos (MN) ou outras alterações na morfologia nuclear (AMN) pode ser um modo 

auxiliar ou substitutivo de técnicas analíticas de avaliação ambiental. (Çavas 2008). 

Os micronúcleos são fragmentos cromossômicos ou cromossomos inteiros que ficam para 

trás devido à falta de centrômero, deterioração ou defeito na citocinese, não sendo incorporados 

aos núcleos das células filhas durante a divisão celular (Putman et al. 1995; Ergene et al. 2007). 

O teste de micronúcleo é um método prático e rápido para monitorar a poluição aquática por 

despejos urbanos e industriais, mensurando o dano à cromatina por elementos químicos (Çavas e 

Könen 2008; Ferreira e Nepomuceno 2008), que são facilmente detectados em eritrócitos, células 

mais usadas para este teste (Çavas, 2008).  
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Em peixes, esses testes podem indicar a presença de agentes genotóxicos no meio aquoso, 

capazes de provocar efeitos clastogênicos ou mutagênicos (Al-Sabti e Metcalfe 1995). Há estudos 

suficientes que sugerem que tais alterações sejam resultado da exposição a xenobióticos (Ferraro 

et al. 2004) e monitorar estes efeitos é primordial para determinar o estresse relacionado à 

poluição em organismos (Kim e Hyun 2005). 

 O rio de Contas, localizado no nordeste do Brasil, é um corpo d’água que recebe efluentes 

urbanos e resíduos industriais, agropecuários e de mineração, sendo a agropecuária a atividade 

mais impactante nesta bacia (Governo do Estado da Bahia 1993). Nas últimas décadas, esse 

sistema hídrico vem sendo exposto a uma maior quantidade de efluentes das atividades 

supracitadas, reflexo do desenvolvimento econômico local. Trata-se de um rio pouco estudado e 

cuja ictiofauna pode ser importante indicador dos impactos da ação humana direta e indireta. 

 Ao longo do rio de Contas há espécies de peixe carnívoras, dentre elas Hoplias 

malabaricus (Characiformes, Erythrinidae), popularmente conhecida como traíra e Serrasalmus 

brandtii (Characiformes, Characidae), chamada de piranha. Esta última foi supostamente 

introduzida na bacia há poucas décadas (Severi et al. 2010). Hoplias malabaricus alimenta-se 

quase exclusivamente de peixes em todas as fases da vida, com destaque para Characiformes do 

gênero Astyanax, caçando de modo oportunista (Loureiro e Hahn 1996). Esta espécie ingere suas 

presas por inteiro, sendo facilmente exposta a xenobióticos (Ferraro et al. 2004). Serrasalmus 

brandtii, quando jovem, alimenta-se principalmente de insetos e passam a consumir escamas e 

nadadeiras com o decorrer do desenvolvimento. Quando adultas, as piranhas consomem pedaços 

de peixes e peixes de pequeno porte inteiros (Pompeu 1999).  

Desse modo, este trabalho foi realizado com o objetivo de analisar os efeitos genotóxicos 

possivelmente associados à contaminação por metais em H. malabaricus e S. brandtii, e 

comparar o potencial destas duas espécies como bioindicadores em bacias neotropicais. 

 

Metodologia 

 

Área de Estudo 

 

Exemplares das espécies H. malabaricus e S. brandtii foram coletados com tarrafas em 

quatro pontos do rio de Contas (Fig. 1). O ponto 1 está localizado no médio rio de Contas e os 

demais no baixo Contas, conforme descrito a seguir. Ponto 1 – Reservatório da Barragem da 
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Pedra (13°51’56,07”S 40°14’10,19”O) com 06 exemplares de S. brandtii e 04 de H. malabaricus; 

Ponto 2 – calha principal do rio de Contas próximo ao frigorífico do município de Jequié 

(13°55’40,21”S 40°01’19,73”O), com 01 exemplar de S. brandtii e 02 de H. malabaricus; Ponto 

3 – calha principal do rio de Contas em fazenda no município de Ipiaú, após uma mineradora de 

extração de níquel (14°11'43,37"S  39°39'31,32"O) com 02 exemplares de S. brandtii e 02 de H. 

malabaricus; Ponto 4 – calha principal do rio de Contas no município de Ubatã (14°13’05,23”S 

39°31’10,48”O) com amostragem de 01 exemplar de S. brandtii e 01 de H. malabaricus.  

As expedições foram realizadas entre dezembro de 2011 e maio de 2012, período chuvoso 

da região. Após a coleta, os animais foram transportados em sacos plásticos com água dos 

respectivos pontos de coleta até o laboratório para imediato processamento de material. 

 

 

 

Fig. 1. Pontos de coleta. P1 = Ponto 1, reservatório da Barragem da Pedra; P2 = Ponto 2, área próxima a frigorífico 

em Jequié; P3 = Ponto 3, cidade de Ipiaú, após mineradora e P4 = Ponto 4, cidade de Ubatã, final do médio rio de 

Contas. 

 

Análise de metais 
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Para a determinação das concentrações de metais, os peixes foram eviscerados com 

tesoura de aço inoxidável. As partes comestíveis (pele, músculos e ossos) foram desidratadas em 

estufa a 65°C por cinco dias. Considerou-se o tecido ósseo como parte comestível, porque 

geralmente esse tecido é mantido durante o preparo culinário. As amostras secas de pele, 

músculos e ossos foram cominuídas em conjunto, com graal e pistilo. O pó foi homogeneizado 

com peneira de tamise de 5 mm e armazenado em potes de polietileno. Todo o material não 

metálico utilizado nessa etapa foi previamente descontaminado imerso em solução de ácido 

nítrico a 10% por 24h.  

Digeriram-se amostras com aproximadamente 0,1 g de cada material em sistema aberto 

com mistura de 5 mL de ácido nítrico, 2,5 mL de peróxido de hidrogênio, 1 mL de água 

deionizada e 1 mL de ácido sulfúrico. As amostras ficaram em pré-digestão por 

aproximadamente 12 h e, em seguida, foram expostas à temperatura de 150°C por cerca de 4 h 

em placas de aquecimento, até que a matéria orgânica estivesse completamente digerida (Krug et 

al. 2008).  

Amostras em triplicata foram filtradas em papel filtro para separar a sílica, avolumadas 

para 10 mL em água ultrapura e mantidas a 4°C até o momento da leitura em Espectrofotômetro 

de Emissão Ótica de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES) modelo Optima 3000DV 

sequencial (Perkin-Elmer –Norwalk, USA) com argônio a 99,996% (White Martins). Foram 

determinados e quantificados os elementos cobalto (Co), cromo (Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), 

manganês (Mn) e níquel (Ni) segundo as condições operacionais do aparelho (Tabela 1). Tentou-

se determinar chumbo (Pb), mas esse metal ficou abaixo do limite de quantificação (LQ) (Tabela 

2). Utilizou-se o método de calibração por padronização externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPGGBC



44 

 

Tabela 1. Parâmetros operacionais do ICP OES para a determinação de metais. 

Potência do plasma  1,4 kW 

Rádio frequência  40 MHz 

Aspiração da amostra  0,7 L min
-1

 

Tempo de integração  5s 

Fluxo dos gases Plasma  15 L min
-1

 

 Auxiliar 0,5 L min
-1

 

 Nebulizador 0,8 L min
-1

 

Comprimento de onda de detecção  Co (II) 228,616 nm 

Cr (II) 267,716 nm 

Cu (I) 327,393 nm 

Fe (II) 238,204 nm 

Mn (I) 257,610 nm 

Ni (II) 231,604 nm 

Pb (II) 220.353 nm 

(I) e (II) representam linhas atômicas e iônicas, respectivamente. 

 

Tabela 2. Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) dos metais Co, Cr, Cu, Fe, Mn e Ni (mg/Kg) em amostras 

de S. brandtii e H. malabaricus. 

Elemento-traço LD LQ 

Co 0,31 x 10
-2

 1,05 x 10
-2

 

Cr 0,05 x 10
-2

 0,16 x 10
-2

 

Cu 0,06 x 10
-2

 0,20 x 10
-2

 

Fe 0,40 x 10
-2

 1,32 x 10
-2 

Mn 0,14 x 10
-2

 0,46 x 10
-2

 

Ni 0,12 x 10
-2

 0,39 x 10
-2

 

Pb 0,26 x 10
-2

 0,86 x 10
-2

 

 

 

Teste do Micronúcleo Písceo 

 

 O sangue para o Teste de Micronúcleo foi retirado dos mesmos espécimes usados para 

análise de metais. O tecido sanguíneo foi coletado por punção da veia caudal e, quando este 

acesso não era conseguido devido ao tamanho diminuto do indivíduo, optava-se por punção 

cardíaca. Uma gota de sangue era colocada sobre lâmina previamente limpa e imediatamente foi 

realizado o esfregaço com auxílio de uma lamínula.  
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O preparo das lâminas seguiu o protocolo de Heddle (1973) e Schmid (1975), com 

modificação na coloração, feita com Giemsa a 10% por 20 minutos. Para cada indivíduo, foram 

preparadas três lâminas e analisadas 1.000 núcleos em cada, com aumento de 1.000 vezes em 

microscópio ótico. A frequência de AMN, incluindo os MN, foi estabelecida. 

  

Análise estatística 

 

Para os resultados do teste do micronúcleo, realizou-se análise com o teste de Kruskal-

Wallis com o software BioEstat 5.0 (Ayres et al. 2007). O objetivo desse cálculo foi verificar se 

havia diferença na ocorrência das variáveis (AMN e MN) entre os peixes de mesma espécie nos 

diferentes pontos e entre os indivíduos de espécies diferentes coletados no mesmo local.  

As frequências de micronúcleos e alterações morfológicas nucleares e as concentrações de 

metais foram analisadas via análise de agrupamentos por UPGMA (Unweighted Pair Group 

Method with Arithmetic Mean) e testes de Correlação Cofenética (CCC) e Correlação de Mantel 

com o programa GENES 2009.7.0 (Cruz, 1997). O teste CCC tem como finalidade estabelecer as 

relações entre as matrizes e dendrogramas gerados e o teste de Mantel avalia a correlação entre as 

matrizes formadas a partir das frequências de AMN e das concentrações de metais para cada 

espécie. 

  

Resultados 

 

 Foram encontrados seis tipos de AMN (Fig. 2). A frequência de AMN foi maior em H. 

malabaricus em quase todos os pontos (Tabela 3). O teste de Kruskal-Wallis indicou diferença 

significativa (p< 0,05) na ocorrência de AMN entre S. brandtii e H. malabaricus nos pontos 1 e 

4. Nestes pontos, H. malabaricus apresentou mais AMN do que S. brandtii (p< 0,05).  

O mesmo teste, na comparação entre os indivíduos da mesma espécie de pontos 

diferentes, demonstrou que a ocorrência de AMN foi significativamente diferente (p= 0,0001) 

nos quatro pontos para S. brandtii. Os indivíduos do Ponto 2 apresentaram o maior número de 

alterações (3,00 ± 2,65) e os do Ponto 4, o menor (0,00 ± 0,00). Os pontos 1 e 3 foram os mais 

semelhantes (Diferença entre postos = 0,44).  

Similarmente, H. malabaricus apresentou diferença significativa (p< 0,05) na ocorrência 

de AMN entre todos os pontos de coleta. Os indivíduos do Ponto 2 também foram os que tiveram 
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mais alterações (45,67 ± 36,25). Por outro lado, os indivíduos do Ponto 3 foram os que tiveram 

menor número de AMN (1,83 ± 2,32). 

Na análise de agrupamentos considerando a frequência de AMN, o Ponto 2 apresentou-se 

como o mais divergente ente os locais amostrados. Os dendrogramas gerados com as frequências 

de AMN foram idênticos aos formados a partir das concentrações de metais em tecidos 

comestíveis (Fig. 3 e 4). 

 A concentração dos metais avaliados considerando todos os pontos de coleta seguiu a 

ordem Fe>Mn>Cu>Cr-Ni>Co. Os níveis de metais encontrados foram comparados com os 

limites máximos permitidos para pescado pela Portaria nº 685/98 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária do Brasil (ANVISA 1998), órgão brasileiro que regulamenta sobre alimentos 

e medicamentos no Brasil. 

Com base na legislação brasileira (ANVISA 1998) os elementos Cr, Cu e Ni foram 

detectados em quantidades além dos teores máximos de metais permitidos em alimentos pela 

legislação brasileira (Tabela 4). Co, Fe e Mn não possuem teores máximos de referência para 

qualquer alimento. A acumulação destes e outros metais em estado inorgânico são danosos na 

seguinte ordem de toxicidade: Hg>Ag>Cu>Cd>Zn>Ni>Pb>Cr>Sn (Luoma e Rainbow, 2008). A 

análise de agrupamentos, segundo a concentração de metais em músculos de H. malabaricus e S. 

brandtii, evidencia a maior diferenciação do Ponto 2 em relação aos demais (Fig. 3B e 4B), 

provavelmente devido às altas concentrações de Fe (Tabela 4). 

Em todos os dendrogramas gerados, os valores de CCC foram superiores a 90%, 

indicando alta correlação entre as matrizes de dados e os agrupamentos formados. O teste de 

correlação de Mantel indicou correlação positiva e significativa entre os dendrogramas formados 

a partir da frequência de AMN e das concentrações de metais para H. malabaricus (r = 0,97; p < 

0,01) e S. brandtii (r = 0,74; p < 0,05). 
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Tabela 3. Médias e desvio padrão de alterações nucleares em Hoplias malabaricus e Serrasalmus brandtii por 1000 

núcleos analisados. 

Hoplias malabaricus 

Local Com bulbos Lobadas Entalhadas Vacuoladas Micronúcleo Binúcleo Total 

Ponto 1 1,17 ± 1,19 0,00 ± 0,00 2,67 ± 2,77 0,00 ± 0,00 0,17 ± 0,39 0,42 ± 0,51 4,42 ± 3,70 

Ponto 2 12,17 ± 10,26 1,83 ± 5,49 15,67 ± 11,57 9,00 ± 9,63 0,17 ± 0,41 0,83 ± 1,17 45,67 ± 36,25 

Ponto 3 0,50 ± 1,22 0,00 ± 0,00 0,50 ± 0,84 0,83 ± 1,17 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1,83 ± 2,32 

Ponto 4 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 3,33 ± 1,53 4,33 ± 1,53 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 7,67 ± 1,53 

Serrasalmus brandtii 

Local Com bulbos Lobadas Entalhadas Vacuoladas Micronúcleo Binúcleo Total 

Ponto 1 0,56 ± 1,04 0,00 ± 0,00 1,11 ± 1,13 0,22 ± 0,55 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1,89 ± 1,88 

Ponto 2 0,67 ± 1,15 0,00 ± 0,00 1,33 ± 0,58 0,00 ± 0,00 1,33 ± 0,58 0,67 ± 1,15 3,00 ± 2,65 

Ponto 3 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1,50 ± 1,22 0,17 ± 0,41 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1,67 ± 1,51 

Ponto 4 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Alterações da morfologia nuclear: a. bulbo, b. lóbulos, c. entalhe unilateral, d. entalhe 

bilateral, e. micronúcleo, f. binúcleo, g. vacúolo. 
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Tabela 4. Concentração média de metais (µg.g
-1 

de peso seco) e desvio padrão em partes comestíveis (pele, 

músculos e ossos) em Serrasalmus brandtii e Hoplias malabaricus do rio de Contas. 

S, brandtii 

Localidade Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb** 

Ponto 1 13,1 ± 0,05 14,7 ± 0,05 15,3 ± 0,18 24,4 ± 0,95 19,8 ± 2,88 14,9 ± 0,06 nd 

Ponto 2 13,2* 17,0* 15,3* 35,9* 18,0* 15,5* nd 

Ponto 3 13,0 ± 0,06 14,6 ± 0,12 15,2 ± 0,08 22,4 ± 1,85 22,4 ± 0,16 15,1 ± 0,36 nd 

Ponto 4 13,0* 14,8* 15,3* 25,4* 23,8* 15,0* nd 

H, malabaricus 

Localidade Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb** 

Ponto 1 13,1 ± 0,04 14,6 ± 0,04 15,1 ± 0,07 23,8 ± 1,62 20,0 ± 0,8 14,9 ± 0,04 nd 

Ponto 2 13,2 ± 0,03 15,0 ± 0 15,6 ± 0,07 42,3 ± 15,5 21,8 ± 4,43 15,0 ± 0,14 nd 

Ponto 3 13,0 ± 0,07 14,6 ± 0,11 15,2 ± 0,005 23,3 ± 0,61 24,9 ± 2,48 14,9 ± 0,04 nd 

Ponto 4 13,0* 14,6* 15,2* 23,3* 22,7* 14,8* nd 

* Não apresenta desvio padrão por ter sido coletado apenas um indivíduo neste local. ** nd = não detectado. As 

concentrações de Pb estiveram abaixo do limite de detecção e de quantificação em todas as amostras. 
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Fig 3. A: agrupamento dos pontos de coleta a partir das frequências de AMN em Hoplias malabaricus. B: agrupamento dos pontos de coleta a partir das 

concentrações de metais em Hoplias malabaricus. 
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Fig 4. A: agrupamento dos pontos de coleta a partir das frequências de AMN em Hoplias malabaricus. B: agrupamento dos pontos de coleta a partir das 

concentrações de metais em Serrasalmus brandtii. 
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Discussão 

 

Estudos apontam que Co, Cr, Cu, Fe, Mn e Ni costumam acumular em partes não 

comestíveis dos peixes, como brânquias, fígado, intestino e rins. Esses metais só ultrapassam os 

limites seguros para consumo humano nos músculos quando já o fizeram nos órgãos supracitados 

(Sunjog et al. 2012; Taweel et al. 2012). Desse modo, as determinações dos elementos Cr, Cu e 

Ni em níveis superiores aos recomendados pela ANVISA na musculatura dos animais estudados 

nos trechos do médio e baixo rio de Contas indica contaminação deste corpo hídrico por esses 

metais. Situações semelhantes quanto à alta concentração de Cu e Cr foram identificadas em 

espécies da bacia do rio Kizilirmak, Turquia (Akbulut & Akbulut, 2010) e em Gambusia 

halbrooki em lago de Sidney, Austrália (Broek et al. 2012) 

O rio de Contas flui por áreas de regossolos, solos podzólicos e latossolos, o que 

justificaria a presença de elevadas concentrações de Fe e Mn e as menores concentrações dos 

outros metais, mais característicos de complexos cristalinos (Souza et al. 2003). Apesar de sua 

baixa toxicidade, o Mn possui tendência a acumular-se em peixes (Kumar et al. 2012) o que 

também corrobora a sua alta concentração nas amostras estudadas.  

Por outro lado, os elementos Cr e Ni costumam ser mais abundantes onde há atividade 

antropogênica e são potencialmente danosos aos organismos (Olowoyo et al. 2012; Repula et al. 

2012). O acúmulo de Cr em animais aquáticos pode reduzir seu tempo de vida, crescimento e 

dificultar a reprodução (Outridge e Scheuhammer 1993), e o Ni é comprovadamente genotóxico 

(Ergene et al. 2007).  

De modo geral, o acúmulo destes elementos, mesmo dos que são considerados 

micronutrientes, na musculatura de H. malabaricus e S. brandtii, revelaram que tais 

contaminantes estão em níveis muito acima dos aceitáveis em partes comestíveis destas espécies 

de peixe. Esse dado traz implicações diretas à população humana, uma vez que o consumo desses 

peixes pode ser considerado um risco à saúde.  

Vale ressaltar que ambas as espécies são comumente comercializadas nos mercados de 

peixes da região. Nesse sentido, é imprescindível que a legislação brasileira estabeleça os limites 

máximos permitidos para outros metais, de modo que o monitoramento possa ser efetivo. 

A presença desses e outros metais em despejos urbanos, industriais e da mineração é 

preocupante, porque essas substâncias podem ser mutagênicas para organismos aquáticos (Cestari 
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et al. 2004). Muitos estudos sobre efeito genotóxico de ambientes poluídos foram realizados com 

peixes e apontam respostas positivamente relacionadas entre a ocorrência de AMN e as 

concentrações de metais, dentre outros contaminantes (Bolognesi e Hayashi 2011). A análise 

conjunta de MN e AMN é justificada pelo fato de que todas as anormalidades nucleares podem 

ser consideradas indicadoras de mudanças genômicas estruturais devido à sua indução simultânea 

com micronúcleos em eritrócitos de peixes (Çavas e Ergene-Gözükara 2003; Kirschbaum et al. 

2009).  

A aplicação do teste de micronúcleo em amostras de sangue periférico é indicada para 

condições de exposição crônica (Erbe et al. 2011), uma vez que os eritrócitos têm tempo de vida 

curto no organismo e reposição contínua (Llorente et al. 2002). Os exemplares coletados em 

ambiente natural podem estar sendo expostos a agentes genotóxicos ininterruptamente, já que 

apresentam hemácias com alterações nos núcleos. Caso estes peixes não estivessem expostos a 

substâncias genotóxicas em longo prazo, as hemácias danificadas teriam sido substituídas e os 

níveis de AMN seriam reduzidos.  

Portanto, a análise das AMN demonstra que as espécies estudadas respondem à 

contaminação do ambiente por metais e outras substâncias não incluídas neste trabalho. Ainda 

assim, a observação e quantificação de AMN mostraram-se efetivas para o monitoramento 

indireto de agentes xenobióticos na água, porque seus resultados foram compatíveis com a 

determinação de elementos possivelmente envolvidos em seu mecanismo de formação. 

As frequências diferenciadas de AMN entre indivíduos da mesma espécie, mas coletados 

em pontos distintos, servem de indício para a qualidade ambiental. Os peixes coletados no Ponto 

2 apresentaram frequência de AMN mais alta que os demais, tanto em H. malabaricus, quanto 

em S. brandtii (Tabela 4 e Fig. 3 e 4). Isso sugere que este pode ser o local mais contaminado por 

agentes genotóxicos, reiterando a sensibilidade do teste do micronúcleo písceo.  

Resultado similar foi observado em um estudo com peixes do gênero Boulengerella 

coletados em um rio que recebe despejos de efluentes urbanos e de mineração, os quais 

apresentaram maior frequência de micronúcleos que os oriundos do ponto controle (Ferreira e 

Nepomuceno 2008). Esse dado ainda reforça o potencial dos organismos aquáticos como 

bioindicadores. Contudo, é importante que mais amostras sejam analisadas em maior número e 

em diferentes períodos do ano para verificar a reprodutibilidade desses resultados. 
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Destacam-se também as diferenças na ocorrência de alterações nucleares entre as espécies 

estudadas. O padrão diferenciado na frequência de AMN entre H. malabaricus e S. brandtii pode 

ser atribuído a características biológicas dessas espécies, especialmente o hábito alimentar 

(Ergene et al. 2007). De fato, é bem estabelecido que quanto maior o nível trófico, maior a 

quantidade acumulada de contaminantes não metabolizáveis.  

Assim, a maior concentração de AMN em H. malabaricus que S. brandtii (Tabela 4) não 

é casual uma vez que a primeira costuma ingerir suas presas por inteiro, enquanto a piranha 

costuma mutilar pedaços de outros peixes. Outro fator que pode ter influenciado essa diferença é 

a menor vagilidade de H. malabaricus, de modo que os indivíduos ficariam mais susceptíveis aos 

níveis de contaminação locais por períodos mais longos. 

Além disso, H. malabaricus tem sido usada como bioindicador de vários ecossistemas 

tropicais através do teste de micronúcleo por mostrar-se mais sensível que outras espécies 

coletadas nos mesmos locais (Grisolia et al. 2009; Palacio-Betancur et al. 2009). Esses dados 

demonstram que tanto o contato quanto a alimentação podem influenciar a exposição e acúmulo 

de contaminantes (Oliveira Ribeiro et al. 2000).  

Assim, o papel da predação das espécies estudadas, H. malabaricus e S. brandtii, na 

cadeia alimentar aquática, potencializa a bioacumulação e os efeitos genotóxicos de diversos 

contaminantes ambientais. Essa visão desafia a escolha tradicional de outros organismos modelo 

para biomonitoramento, como a tilápia (Oreochromis niloticus), espécie onívora e introduzida em 

diferentes sistemas hídricos do mundo (Al-Weher 2008, Nnaji et al. 2012, Omer et al. 2012, 

Taweel et al. 2012, Yehia e Sebaee 2012).  

As espécies de peixes carnívoras costumam ser as mais valiosas para o comércio devido à 

alta demanda pelos consumidores, o que aumenta as chances de biomagnificação nos humanos, 

representando riscos à saúde pública. Desse modo, sugere-se que espécies nativas de peixes e que 

estejam no topo da cadeia trófica sejam eficazes bioindicadoras da qualidade das águas e da 

biomagnificação de contaminantes metálicos em ambientes aquáticos neotropicais, com destaque 

para H. malabaricus. 
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5 CAPÍTULO II - Caracterização da contaminação de peixes por metais e teste do 

micronúcleo písceo em quatro espécies provenientes do rio de Contas, nordeste do Brasil 
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CARACTERIZAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE PEIXES POR METAIS E TESTE DO 

MICRONÚCLEO PÍSCEO EM QUATRO ESPÉCIES PROVENIENTES DO RIO DE 

CONTAS, NORDESTE DO BRASIL 

 

 

RESUMO 

Os metais estão presentes em efluentes domésticos, industriais, insumos agrícolas e rejeitos de 

minérios, além dos compartimentos naturais. Assim como vários poluentes, os metais podem 

induzir a formação de micronúcleos e outras alterações morfonucleares, afetando a sobrevivência 

dos indivíduos e a manutenção da variabilidade genética. No presente estudo, foram 

determinadas as concentrações de seis metais (Co, Cr, Cu, Fe, Mn e Ni) e as frequências de 

micronúcleos e outras alterações morfonucleares em quatro espécies de peixes (duas carnívoras e 

duas onívoras) de um rio costeiro do nordeste do Brasil (rio de Contas). Os núcleos com entalhes 

foram as alterações nucleares que mais contribuíram para a diferenciação dos pontos de coleta. A 

sua contribuição relativa para a variação global foi de 41,54% para Hoplias malabaricus a 

71,46% para Serrasalmus brandtii. Níveis elevados de metais foram detectados em todas as 

amostras, com destaque para o Fe e Mn, elementos naturalmente abundantes nas bacias do leste 

do Brasil. As contribuições relativas dos metais variaram entre as espécies e entre os tecidos de 

uma mesma espécie, enfatiza-se, porém, a contribuição relativa de 77,06% do Cu nas vísceras de 

S. brandtii; do Cr, com 78,38% em partes comestíveis de G. brasiliensis e do Ni com 93,51% em 

partes comestíveis de O. niloticus. As frequências de micronúcleos e alterações nucleares foram 

comparadas com as concentrações de metais e correlação significativamente alta entre esses 

fatores foi identificada somente na espécie H. malabaricus (r = 0.9364, p<0,05). Os resultados 

atestam a contaminação da biota aquática por metais e a presença de efeitos genotóxicos, 

particularmente evidentes em H. malabaricus. 

 

PALAVRAS-CHAVE: contaminantes químicos; genotoxicidade; peixes neotropicais. 
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INTRODUÇÃO 

 

Algumas atividades humanas podem levar à contaminação de corpos de água, tais como 

mineração, agricultura, queima de combustíveis fósseis e de resíduos urbanos, efluentes tratados 

inadequadamente e aterros sanitários (Tavares & Carvalho, 1992; Aprile & Bouvy, 2010; 

Barbosa et al., 2010; Authman et al., 2012). Entre esses contaminantes, os metais são motivo de 

preocupação para a saúde pública e ambiental, por sua toxicidade e efeitos cumulativos em 

organismos vivos (Çavas, 2008). Devido às diferenças pluviométricas, espera-se que os níveis de 

metais em rios e lagos variem sazonalmente (Authman et al., 2012).  

Os elementos metálicos dissolvidos na coluna de água e/ou sedimento podem ser 

disponibilizados à fauna aquática através do contato com o tecido epitelial ou respiratório e pela 

alimentação (Costa et al., 2008; Santos et al., 2011). Mesmo organismos com hábitos alimentares 

não relacionados ao sedimento, um compartimento natural de deposição de metais, podem ser 

contaminados por metais através da biomagnificação (Ayllón et al., 2000). Desse modo, os 

metais podem se acumular nos animais aquáticos em concentrações mais altas do que as 

detectadas nas águas onde vivem ou são coletados (Authman et al., 2012). 

Como conhecidos representantes da biota aquática, os peixes ocupam diferentes níveis da 

cadeia trófica e reagem sensivelmente às mudanças ambientais, o que os caracteriza como 

importantes biomonitores (Lemos et al., 2007). Adicionalmente, as concentrações de metais em 

peixes podem oferecer uma resposta subletal informativa a partir de alterações fisiológicas e 

genéticas (Bradley & Morris, 1985). Por exemplo, em Anguilla anguilla de rios contaminados da 

Bélgica, a bioacumulação de metais afetou a condição corporal individual e reduziu a 

heterozigozidade dessas populações (Maes et al., 2005). 

As concentrações de metais ainda podem variar de acordo com o tecido amostrado dos 

peixes. Alguns órgãos, como fígado e rins, geralmente descartados do consumo humano, 

costumam conter maiores concentrações de metais do que partes comestíveis, como pele e 

músculos (Authman et al., 2012). Mesmo assim, o acúmulo desses metais na musculatura pode 

causar problemas à saúde humana (Ishikawa et al., 2007; Al-Weher, 2008; Authman et al., 2012).  

Desse modo, é necessário monitorar e preservar os ambientes aquáticos contra a poluição 

antropogênica por metais através do conhecimento dos níveis basais desses elementos no 

ecossistema (Ferreira et al., 2004). A associação desses resultados com os efeitos genotóxicos na 
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biota aquática é também importante para avaliar eventuais danos à exposição a contaminantes, 

mesmo em baixas concentrações (Ansari et al., 2011).  

O teste do micronúcleo é considerado um dos métodos mais úteis para se avaliar 

genotoxicidade em ecossistemas aquáticos, uma vez que ele é sensível o bastante para diferenciar 

populações dentro de um gradiente de poluição ambiental (Ayllón et al., 2000; Ergene et al., 

2007). Esse teste é particularmente indicado em casos de exposição crônica a agentes 

genotóxicos (Udroiu et al., 2006). 

Quando um cromossomo inteiro ou um fragmento dele não migra com o núcleo de uma 

das células filhas formado na mitose, há a formação de um micronúcleo (Udroiu et al., 2006). 

Outras anormalidades morfológicas nucleares (AMN) também estão associadas com a ocorrência 

de micronúcleos, permitindo que essas alterações sejam analisadas em conjunto (Carrasco et al., 

1991; Ayllón & Garcia-Vazquez, 2001; Çavas & Ergene-Gözükara, 2003). Embora a origem das 

AMN seja controversa, é provável que elas resultem de mutações em genes responsáveis pelos 

constituintes da lâmina nuclear, adicionalmente a falhas na polimerização da tubulina e do fuso 

mitótico (Çavas & Ergene-Gözükara, 2003; de Campos Ventura et al., 2008; Strunjak-Perovic et 

al., 2009). 

Observa-se que a contaminação da água e sedimentos por metais está relacionada à 

diminuição da qualidade da água e ao aumento na frequência de micronúcleos em eritrócitos de 

peixes (Ayllón et al., 2000). Assim, a formação de MN e AMN estaria relacionada a efeitos 

genotóxicos causados pela contaminação por metais como o cromo, níquel, chumbo e zinco 

(Barbosa et al., 2010).  

No presente estudo, as frequências de MN e AMN foram determinadas em quatro 

espécies de peixes coletadas no médio e baixo rio de Contas, estado da Bahia, nordeste do Brasil, 

sendo duas onívoras e duas carnívoras. Adicionalmente, foram determinadas as concentrações de 

Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e Pb em partes comestíveis e vísceras de todos os indivíduos coletados 

para que fosse analisada a presença/ausência de correlação entre a contaminação por metais e a 

frequência de MN e AMN. Esses dados são importantes para fornecer um diagnóstico ambiental 

do rio de Contas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostragem e Área de Estudo 

 

As espécies desse estudo foram escolhidas de modo a favorecerem a comparação entre 

peixes nativos e exóticos e de níveis tróficos distintos. Desse modo, foram amostradas as espécies 

piscívoras Serrasalmus brandtii (alóctone) e Hoplias malabaricus (nativa) e as espécies onívoras 

Oreochromis niloticus (alóctone) e Geophagus brasiliensis (nativa). 

Exemplares destas espécies foram coletados em sete pontos, um do médio e seis do baixo 

rio de Contas (Figura 1). Este rio é o principal da bacia do rio de Contas, que nasce na Chapada 

Diamantina e deságua no oceano Atlântico, no estado da Bahia. Esta bacia possui características 

distintas em sua extensão por compreender dois biomas (Caatinga e Mata Atlântica) e áreas de 

transição, o que implica em índices pluviométricos e usos de terras adjacentes diversificados.  

Pontos de coleta: 

Ponto 1 – Reservatório da Barragem da Pedra (médio Contas), que possui em suas margens 

vegetação típica de caatinga, áreas agrícolas, pecuária e residências (13°51’56,07”S 

40°14’10,19”O);  

Ponto 2 – Povoado à jusante do reservatório da Barragem da Pedra (baixo Contas), que lança 

efluentes domésticos sem tratamento (13°52'10,63"S 40°13'38,93"O); 

Ponto 3 – Curtume artesanal (baixo Contas) na zona urbana do município de Jequié (maior e 

mais populoso da bacia), que lança despejos sem tratamento no rio (13°51'59,61"S 

40°04'38,61"O); 

Ponto 4 – Cachoeirinha (baixo Contas), zona periurbana de Jequié, que lança efluentes 

domiciliares sem tratamento na calha do rio (13°53'49,39"S 40°02'29,58"O); 

Ponto 5 – Frigorífico (baixo Contas), área na zona rural próxima a Jequié com mata de transição, 

na qual está instalado um frigorífico de abate de bovinos (13°55’40,21”S 40°01’19,73”O); 

Ponto 6 – Ipiaú (baixo Contas), área originalmente coberta por Mata Atlântica e devastada para a 

formação de pastagens, à jusante da zona urbana do município de Ipiaú, após área de exploração 

de níquel (14°11'43,37"S 39°39'31,32"O); 
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Ponto 7 – Ubatã (baixo Contas), zona urbana do município de Ubatã, também em área original 

de Mata Atlântica que despeja efluentes não tratados e constitui uma área de extração de areia 

para a construção civil (14°13’05,23”S 39°31’10,48”O). 

 

A coleta dos peixes aconteceu entre dezembro de 2011 e maio de 2012, período chuvoso 

da região, com ocorrência distinta de cada espécie em cada ponto (Tabela 1). Os peixes foram 

levados ao laboratório em sacos plásticos com água dos respectivos pontos de coleta. Em 

seguida, o sangue foi coletado com agulha e seringa heparinizada e os peixes foram mortos e 

congelados a -10°C, para posterior análise da concentração de metais. 

 

 

Figura 1. Pontos de coleta na bacia do rio de Contas (bacia destacada no mapa menor). Fonte: 

Google Earth, 2013. 

 

Tabela 1. Frequência dos espécimes capturados entre dezembro de 2011 e maio de 2012. 

Espécies Reservatório Povoado Curtume Cachoeirinha Frigorífico Ipiaú Ubatã 

S. brandtii 6 9 3 0 1 2 1 

H. malabaricus 4 0 0 0 2 2 1 

O. niloticus 0 0 9 2 0 1 0 

G. brasiliensis 0 0 0 4 5 0 0 

Total 10 9 12 6 8 5 2 

 

 

PPGGBC



65 

 

Análise de metais 

 

Para a determinação das concentrações de metais, os peixes foram descongelados e, em 

seguida, eviscerados com tesoura de aço inoxidável. As vísceras foram colocadas em placas de 

Petri, separadas das partes comestíveis (pele, músculos e ossos) e todo o material foi colocado em 

estufa a 65°C por aproximadamente cinco dias para desidratar. Esse tempo poderia ser diminuído 

ou acrescido de dois ou três dias, a depender do tamanho dos indivíduos. Os ossos foram 

considerados parte comestível, pois costumam ser mantidos durante o preparo culinário dos 

peixes.  

Após a desidratação, as amostras foram cominuídas com graal e pistilo. O material 

resultante foi homogeneizado com peneira de tamise de 5 mm e armazenado em recipientes de 

polietileno. Os materiais não metálicos utilizados no processo de preparação das amostras foram 

previamente lavados com água e sabão e descontaminados por imersão, em solução de ácido 

nítrico a 10%.  

De cada peixe foram separadas duas amostras de partes comestíveis e uma de vísceras, 

pesando aproximadamente 0,1 g cada. As amostras foram digeridas em sistema aberto em 

solução ácida contendo 5 mL de ácido nítrico, 2,5 mL de peróxido de hidrogênio, 1 mL de água 

deionizada e 1 mL de ácido sulfúrico. Após um período em pré-digestão, na solução citada, por 

aproximadamente 12 h, as amostras foram expostas à temperatura de 150°C por cerca de 4 h em 

placas de aquecimento, até que a matéria orgânica fosse digerida (Krug et al. 2008).  

Para retirar sílica residual, as amostras eram filtradas em filtros de papel ao serem 

transferidas dos béqueres para os tubos Falcon, onde foram avolumadas para 10 mL com água 

ultrapura. Os tubos com as amostras eram mantidos em geladeira a 4°C até o momento da leitura 

em Espectrofotômetro de Emissão Ótica de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES) modelo 

Optima 3000DV sequencial (Perkin-Elmer – Norwalk, USA) com argônio a 99,996% (White 

Martins), calibrado com padronização externa. Analisamos as concentrações de Co, Cr, Cu, Fe, 

Mn, Ni e Pb.  

 

Teste do Micronúcleo Písceo 
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 As amostras de sangue para o teste de micronúcleo foram obtidas por punção da veia 

caudal ou cardíaca dos mesmos indivíduos nos quais foram quantificados os metais. A punção 

cardíaca era realizada apenas em indivíduos pequenos, nos quais a punção caudal não era 

conseguida. Os esfregaços foram realizados com lamínula a partir de uma gota de sangue 

disposta em lâmina previamente limpa e armazenada sob refrigeração (4°C) imersa em etanol 

95%.  

As lâminas foram coradas segundo o protocolo de Heddle (1973) e Schmid (1975), com 

modificação na concentração de Giemsa (10%) e tempo de coloração (20 min.). Foram 

preparadas três lâminas por indivíduo, para análise de 3.000 células, sendo observados 1.000 

núcleos eritrocitários por lâmina em microscópio ótico com aumento de 1.000 vezes. 

  

Análise estatística 

 

Por se tratarem de dados não paramétricos, as frequências de micronúcleos e demais 

anormalidades nucleares foram analisadas em conjunto utilizando-se ANOVA de Kruskal-Wallis 

e teste de Student-Newman-Keuls, disponíveis no software BioEstat 5.0 (Ayres et al. 2007). Com 

o programa GENES 2009.7.0 (Cruz, 1997), foram comparadas as frequências de AMN e MN e as 

determinações das concentrações dos metais em partes comestíveis e vísceras de cada espécie por 

ponto de coleta, através da análise multivariada.  

Foi utilizada a medida de dissimilaridade do tipo distância euclidiana média e o método 

UPGMA (Unweighted Pair Group Method With Arithmetic Mean) para as análises dos 

agrupamentos com os pontos de coleta para cada espécie amostrada. Os dendrogramas referentes 

às concentrações de metais excluíram os elementos Fe e Mn, devido à sua baixa toxicidade e 

abundância natural na bacia do rio de Contas (Souza et al., 2003).  

As matrizes de dissimilaridade geradas a partir das AMN e MN e da determinação de 

metais foram submetidas à análise cofenética para que fosse avaliada a sua correlação com os 

dendrogramas gerados. Em seguida, essas mesmas matrizes foram submetidas ao teste t de 

Mantel, com GENES 2009.7.0 (Cruz, 1997), para que fosse estabelecida a correlação entre esses 

dois grupos de variáveis. 

Os agrupamentos formados tanto com as frequências de AMN, quanto com as 

concentrações de metais em partes comestíveis e vísceras de peixes foram influenciados 
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diferentemente pelas variáveis envolvidas, sendo que algumas delas contribuíram de modo mais 

significativo do que outras. Para que tais variáveis fossem conhecidas, analisaram-se os valores 

das contribuições relativas das características para a variação global (S.j.) em porcentagem. 

 

RESULTADOS 

  

Foi possível determinar as frequências de alterações nucleares para as quatro espécies 

coletadas, as quais incluem: núcleos com bulbos, lobados, entalhados, vacuolados, binúcleos e 

micronúcleos (Tabela 2). Através do teste de Kruskal-Wallis e comparação de Student-Newman-

Keuls, observou-se que, para cada espécie, há diferenças significativas entre a ocorrência de 

AMN nos diferentes pontos de coleta, com exceção de G. brasiliensis. 

Os níveis de metais em partes comestíveis (Tabela 3) e vísceras (Tabela 4) foram 

determinados para as quatro espécies separadamente. Considerando os níveis médios de metais 

nas quatro espécies analisadas, a bioacumulação seguiu a ordem decrescente: 

Fe>Mn>Cu>Ni>Cr>Co, com maiores concentrações nas vísceras (Tabela 4).  O Pb esteve abaixo 

do limite de detecção em todas as amostras analisadas. 

 Os dendrogramas baseados nas frequências de AMN e concentrações de metais foram 

construídos com os dados de S. brandtii, H. malabaricus e O. niloticus (Figuras 2, 3 e 4), já que 

G. brasiliensis foi coletado em apenas dois locais. Todos os agrupamentos obtidos foram bastante 

consistentes (CCC = 0,93 a 0,99), uma vez que os coeficientes de correlação cofenética maiores 

que 0,8 são considerados adequados (Rohlf, 2000). Ainda em cada agrupamento, foi estabelecida 

a dissimilaridade média, a qual representa o ponto de corte que separa os locais de coleta em 

grupos distintos. 

 As frequências de AMN, metais em partes comestíveis e metais em vísceras de S. 

brandtii, resultaram em três agrupamentos distintos. Para AMN (distância média de 1,25; 

CCC=0,98), os grupos foram (1) Curtume, (2) Frigorífico e (3) demais pontos (Figura 2A). 

Quanto à determinação de metais em partes comestíveis dessa mesma espécie, os locais 

Frigorífico e Ipiaú permaneceram isolados e separados dos demais (Figura 2B).  

Por outro lado, os metais em vísceras separaram (1) Ubatã, (2) Reservatório e (3) demais 

pontos de coleta (Figura 2C). O teste de Mantel apresentou valores de correlação não 
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significativos (p > 0,05) entre as matrizes dos agrupamentos por AMN e metais em partes 

comestíveis (r = 0,1635) e AMN e metais em vísceras (r = 0,30). 

 Considerando-se as AMN na espécie H. malabaricus foram obtidos dois agrupamentos; o 

primeiro com o Frigorífico e o segundo com Reservatório, Ubatã e Ipiaú (Figura 3A). Os metais 

em partes comestíveis produziram um agrupamento semelhante (Figura 3B). Já os metais em 

vísceras, apresentarem dois agrupamentos que diferiram dos anteriores, (1) Ipiaú e (2) 

Frigorífico, Ubatã e Reservatório (Figura 3C). As matrizes de AMN e metais em partes 

comestíveis apresentaram correlação positiva alta (r = 0,9063; p < 0,05), enquanto que as de 

AMN e metais em vísceras, uma correlação negativa e não significativa (r = -0,4473; p > 0,05). 

 A análise dos dados de AMN em O. niloticus originou dois agrupamentos, sendo o 

primeiro com o Curtume e o segundo com Cachoeirinha e Ipiaú (Figura 4A). Os níveis de metais 

em partes comestíveis também produziram dois agrupamentos: o primeiro com Cachoeirinha e o 

segundo com Curtume e Ipiaú (Figura 4B).  

Por fim, os níveis de metais em vísceras geraram outros dois agrupamentos: o primeiro 

com Ipiaú e o segundo com Cachoeirinha e Curtume (Figura 4C). Devido a tal variação nos 

dendrogramas, o teste de Mantel resultou em correlações não significativas (p > 0,05) entre AMN 

e metais em partes comestíveis (r = -0,7032) e entre AMN e metais em vísceras (r = -0,2462). 

 Entre as variáveis da análise de AMN se observou maior contribuição relativa da 

frequência de núcleos entalhados para a formação dos agrupamentos (71,46% em S. brandtii, 

50,86% em O. niloticus e 41,54% em H. malabaricus).  Destaca-se ainda a importância dos 

núcleos lobados que contribuíram com 22,69% em O. niloticus, 13,96% em S. brandtii e 13,53% 

em H. malabaricus. 

Ferro e manganês, quando presentes da análise de contribuição relativa, não permitiam 

avaliar a participação dos demais elementos na formação dos dendrogramas, devido à sua 

abundância nas amostras. O Fe respondia por mais de 99% da variação. Retirando-o da análise, 

não havia modificação nos dendrogramas gerados, porém o Mn passava a apresentar uma 

contribuição relativa de mais de 99%. Assim, ele também foi retirado da análise e, como os 

dendrogramas sem Fe e Mn foram semelhantes aos gerados com estes dados, foi possível 

determinar a contribuição relativa dos demais elementos. 

 Dos quatro metais restantes (Co, Cu, Cr e Ni), a contribuição relativa de cada um para a 

formação dos agrupamentos considerando-se as concentrações de metais em partes comestíveis 
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de S. brandtii foi similar (Ni = 30,66%; Cu = 29,31%; Co = 20,65% e Cr = 19,38%). Nas vísceras 

de S. brandtii, destacou-se a concentração de Cu, que respondeu por 77,06% da variação, em 

contraste com as contribuições menores de Cr (8,61%), Ni (8,22%) e Co (6,11%). 

Nas partes comestíveis de H. malabaricus, os elementos mais determinantes, à exceção de 

Fe e Mn, foram Cu (41,97%) e Cr (40,74%), seguidos pelo Ni (12,40%) e Co (4,89%). Nas 

vísceras, a amplitude das contribuições relativas foi menor para esses quatro elementos (Ni = 

29,56%; Cr = 28%; Co = 23,75% e Cu = 18,69%). 

Novamente, retirando-se Fe e Mn da análise, o Ni foi o metal que mais contribuiu para a 

variação nos agrupamentos formados a partir da concentração de metais em partes comestíveis de 

O. niloticus (93,51%); seguido por Cr (5,04%), Cu (0,97%) e Co (0,48%). Considerando-se os 

níveis de metais nas vísceras dessa espécie, os elementos contribuíram na sequência: Cu 

(29,58%), Ni (26,48%), Co (24,34%) e Cr (19,60%). 
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Tabela 2. Frequência de alterações da morfologia nuclear em sangue periférico coletado de quatro espécies de peixe do rio de Contas. 

  Alterações da morfologia nuclear (Média ‰ ± Erro Padrão) 

Espécie / Local de coleta Com bulbos Lobados Entalhados Vacuolados Micronúcleo Binúcleo Total 

Serrasalmus brandtii 
       Reservatório 0,56 ± 0,25 0,00 ± 0,00 1,11 ± 0,27 0,22 ± 0,13 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1,89 ± 0,44 

Povoado 0,04 ± 0,04 0,00 ± 0,00 1,19 ± 0,34 0,22 ± 0,09 0,07 ± 0,05 0,07 ± 0,05 1,56 ± 0,41 

Curtume 2,11 ± 0,77 2,22 ± 0,91 6,33 ± 0,87 1,11 ± 0,77 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 11,78 ± 2,18 

Frigorífico 0,67 ± 0,67 0,00 ± 0,00 1,33 ± 0,33 0,00 ± 0,00 0,33 ± 0,33 0,67 ± 0,67 3,00 ± 1,53 

Ipiaú 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1,50 ± 0,50 0,17 ± 0,17 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1,67 ± 0,61 

Ubatã 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Hoplias malabaricus 
       Reservatório 1,17 ± 0,34 0,00 ± 0,00 2,67 ± 0,80 0,00 ± 0,00 0,17 ± 0,11 0,42 ± 0,15 4,42 ± 1,07 

Frigorífico 12,17 ± 4,19 7,83 ± 2,24 15,67 ± 4,72 9,00 ± 3,93 0,17 ± 0,17 0,83 ± 0,48 45,67 ± 14,8 

Ipiaú 0,50 ± 0,50 0,00 ± 0,00 0,50 ± 0,34 0,83 ± 0,48 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1,83 ± 0,95 

Ubatã 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 3,33 ± 0,88 4,33 ± 0,88 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 7,67 ± 0,88 

Oreochromis niloticus 
       Curtume 2,70 ± 1,13 3,41 ± 1,36 5,56 ± 1,01 2,59 ± 1,42 0,04 ± 0,04 0,04 ± 0,04 14,33 ± 3,54 

Cachoeirinha 0,67 ± 0,49 0,17 ± 0,17 1,50 ± 0,56 0,17 ± 0,17 0,17 ± 0,17 0,83 ± 0,65 3,50 ± 1,02 

Ipiaú 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Geophagus brasiliensis 
       Cachoeirinha 1,08 ± 0,38 3,33 ± 0,86 4,00 ± 0,46 0,08 ± 0,08 0,08 ± 0,08 0,00 ± 0,00 8,58 ± 1,10 

Frigorífico 0,87 ± 0,35 0,93 ± 0,36 2,67 ± 0,64 0,07 ± 0,07 0,13 ± 0,09 0,07 ± 0,07 4,73 ± 1,10 
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Tabela 3. Concentração média de metais (µg.g
-1 

de peso seco) e desvio padrão em partes comestíveis de Serrasalmus brandtii, Hoplias 

malabaricus, Oreochromis niloticus e Geophagus brasiliensis do rio de Contas. 

Serrasalmus brandtii 
Localidade/Elemento Co Cr Cu Fe Mn Ni 

Reservatório 13,10 ± 0,05 14,70 ± 0,05 15,30 ± 0,18 24,40 ± 0,95 19,80 ± 2,88 14,90 ± 0,07 
Povoado 13,02 ± 0,04 14,66 ± 0,11 15,28 ± 0,28 25,09 ± 2,68 21,42 ± 2,31 14,96 ± 0,08 
Curtume 13,08 ± 0,05 14,66 ± 0,07 15,22 ± 0,05 24,69 ± 1,49 18,59 ± 0,41 15,01 ± 0,26 

Frigorífico* 13,20 17,00 15,30 35,90 18,00 15,50 
Ipiaú 13,00 ± 0,06 14,60 ± 0,12 15,20 ± 0,08 22,40 ± 1,85 22,40 ± 0,16 15,10 ± 0,36 

Ubatã* 13,00 14,80 15,30 25,40 23,80 15,00 
Hoplias malabaricus 

Localidade/Elemento Co Cr Cu Fe Mn Ni 
Reservatório 13,10 ± 0,04 14,60 ± 0,04 15,10 ± 0,07 23,80 ± 1,62 20,00 ± 0,08 14,90 ± 0,04 
Frigorífico 13,20 ± 0,02 15,00 ± 0,00 15,60 ± 0,05 42,30 ± 10,99 21,80 ± 3,14 15,00 ± 0,10 

Ipiaú 13,00 ± 0,08 14,60 ± 0,11 15,20 ± 0,01 23,30 ± 0,61 24,90 ± 2,48 14,90 ± 0,04 
Ubatã* 13,00 14,60 15,20 23,30 22,70 14,80 

Oreochromis niloticus 
Localidade/Elemento Co Cr Cu Fe Mn Ni 

Curtume 13,06 ± 0,02 14,80 ± 0,22 15,50 ± 0,11 39,10 ± 6,35 18,88 ± 0,74 15,02 ± 0,20 
Cachoeirinha 13,25 ± 0,03 15,47 ± 0,15 15,60 ± 0,02 49,06 ± 0,66 24,16 ± 0,11 17,99 ± 2,72 

Ipiaú* 13,02 14,76 15,26 30,97 21,25 15,01 
Geophagus brasiliensis 

Localidade/Elemento Co Cr Cu Fe Mn Ni 
Cachoeirinha 13,07 ± 0,06 15,02 ± 0,38 15,25 ± 0,16 43,11 ± 18,65 24,15 ± 1,95 15,22 ± 0,24 

Frigorífico 13,24 ± 0,04 15,46 ± 0,69 15,11 ± 0,05 37,30 ± 3,81 30,10 ± 3,94 15,15 ± 0,19 

Nota: Pb não foi detectado em nenhuma amostra. *Indica que neste local foi coletado apenas um indivíduo da espécie em 

destaque. 
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Tabela 4. Concentração média de metais (µg.g
-1 

de peso seco) e desvio padrão em vísceras de Serrasalmus brandtii, Hoplias 

malabaricus, Oreochromis niloticus e Geophagus brasiliensis do rio de Contas. 

Serrasalmus brandtii 

Localidade/Elemento Co Cr Cu Fe Mn Ni 

Reservatório 14,61 ± 3,56 16,36 ± 3,93 31,76 ± 9,50 167,59 ± 128,65 21,26 ± 4,87 16,69 ± 4,02 

Povoado 13,08 ± 0,06 14,56 ± 0,08 20,47 ± 2,62 83,78 ± 45,61 22,54 ± 5,68 15,05 ± 0,14 

Curtume 13,17 ± 0,06 14,67 ± 0,06 17,83 ±0,50 78,63 ± 7,50 19,43 ± 0,78 15,00 ± 0,10 

Frigorífico* 13,19 15,48 23,48 84,22 17,68 15,28 

Ipiaú 13,12 ± 0,11 14,57 ± 0,04 18,12 ± 0,97 174,74 ± 64,01 35,14 ± 7,86 15,07 ± 0,04 

Ubatã* 16,71 19,01 24,23 122,45 26,66 19,26 

Hoplias malabaricus 

Localidade/Elemento Co Cr Cu Fe Mn Ni 

Reservatório 13,05 ± 0,02 14,57 ± 0,07 25,73 ± 1,35 318,23 ± 242,32 19,23 ± 1,37 14,90 ± 0,11 

Frigorífico 13,25 ± 0,15 15,79 ± 0,31 27,50 ± 1,90 501,82 ± 167,82 37,41 ± 14,99 16,04 ± 0,56 

Ipiaú 19,64 ± 9,28 22,04 ± 10,42 26,08 ± 9,22 266,70 ± 46,25 29,88 ± 15,16 22,54 ± 10,84 

Ubatã* 13,07 14,77 20,86 161,68 23,25 15,07 

Oreochromis niloticus 

Localidade/Elemento Co Cr Cu Fe Mn Ni 

Curtume 13,57 ± 0,21 16,83 ± 0,68 18,25 ± 0,87 814,77 ± 234,82 62,90 ± 27,76 16,06 ± 0,34 

Cachoeirinha 14,09 ± 0,15 21,36 ± 2,44 23,56 ± 5,23 1526,39 ± 26,39 199,20 ± 5,98 17,48 ± 0,75 

Ipiaú* 24,49 27,83 31,73 296,85 54,55 27,83 

Geophagus brasiliensis 

Localidade/Elemento Co Cr Cu Fe Mn Ni 

Cachoeirinha 13,96 ± 1,73 15,96 ± 1,91 17,57 ± 2,39 104,86 ± 67,38 22,58 ± 6,77 15,90 ± 1,77 

Frigorífico 16,44 ± 4,13 20,79 ± 4,59 20,75 ± 4,73 166,45 ± 87,45 82,96 ± 40,33 19,88 ± 4,81 

Nota: Pb não foi detectado em nenhuma amostra. *Indica que neste local foi coletado apenas um indivíduo da espécie em 

destaque. 
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Figura 2. Agrupamentos com dados de Serrasalmus brandtii baseados nas diferenças nas frequências de AMN (A), concentração de 

metais em partes comestíveis (B) e vísceras (C). A linha tracejada indica o ponto de corte para os ramos significativamente diferentes. 
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Figura 3. Agrupamentos com dados de Hoplias malabaricus baseados nas diferenças nas frequências de AMN (A), concentração de 

metais em partes comestíveis (B) e vísceras (C). A linha tracejada indica o ponto de corte para os ramos significativamente diferentes. 
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Figura 4. Agrupamentos com dados de Oreochromis niloticus baseados nas diferenças nas frequências de AMN (A), concentração de 

metais em partes comestíveis (B) e vísceras (C). A linha tracejada indica o ponto de corte para os ramos significativamente diferentes. 
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DISCUSSÃO 

 

Em todas as espécies estudadas, a frequência de micronúcleos foi baixa, sendo a maior 

média encontrada para S. brandtii do ponto Frigorífico (0,33‰). No caso de H. malabaricus, a 

frequência média de MN foi menor daquela encontrada indivíduos da mesma espécie estudados 

por Pantaleão et al. (2006) e por Palacio-Betancur et al. (2009). A maior frequência de MN em 

O. niloticus do rio de Contas (0.17‰) também  foi menor do que a encontrada em indivíduos da 

mesma espécie coletados no rio Tietê – São Paulo, aonde a ocorrência média chegou a 3‰ 

(Rocha et al., 2009). Porém, a não ocorrência de alterações nucleares em eritrócitos písceos não 

seria sinônimo da não exposição a agentes genotóxicos, podendo ser explicada por melhorias nos 

mecanismos de reparo do DNA, resultantes da seleção natural e adaptação (Barbosa et al., 2010). 

Por outro lado, as demais AMN apresentaram frequências superiores às de MN. No rio de 

Contas, a maior frequência de AMN ocorreu em H. malabaricus coletados no ponto Frigorífico 

(45,67‰). Nessas amostras, destacou-se a ocorrência média de núcleos entalhados, lobados, com 

bulbos e binúcleos. Essas alterações foram observadas em número superior ao das demais 

espécies do rio de Contas (Tabela 2) e também aos dados de H. malabaricus de outras 

localidades, como o Lago Paranoá, área reconhecidamente poluída no Distrito Federal, Brasil 

(Grisolia et al., 2009).  

Entre os pontos amostrados nesse trabalho, a região do Curtume deve ser ressaltada pela 

grande quantidade de resíduos e de efluentes não tratados, especialmente pedaços de couro e 

produtos químicos utilizados para curti-lo. Neste local, a maior parte dos indivíduos coletados foi 

da espécie O. niloticus, indicando que áreas com maior disponibilidade de matéria orgânica  

favorecem a ocorrência desta espécie. Ainda assim, os índices de alterações genotóxicas nessa 

população foram inferiores às espécies carnívoras. 

Ao comparar as frequências de algumas AMN (bulbos e núcleos lobados) em O. niloticus 

provenientes do ponto Curtume, observa-se valores muito similares aos encontrados em 

indivíduos da mesma espécie expostos a ciclofosfamida, substância usada para indução de AMN 

em indivíduos para controle positivo de um experimento (Ergene et al., 2007). Essa contagem 

também foi semelhante ao apresentado por tilápias expostas a 16 µl.l
-1

 de nonilfenol, substância 

química utilizada industrialmente para a produção de lubrificantes, tintas e pesticidas com 

comprovada ação deletéria no aparelho reprodutivo de peixes (Rivero et al, 2008).  
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Em G. brasiliensis, a frequência de núcleos com entalhes em indivíduos provenientes do 

ponto Cachoeirinha foi a alteração mais marcante, com níveis superiores aos registrados em 

peixes dessa espécie por Grisolia et al. (2009). No caso de S. brandtii, não foram encontrados 

trabalhos de referência que analisassem a frequência de AMN e MN. Entretanto, as frequências 

de alterações nos indivíduos dessa espécie foram menores quando comparadas com as de H. 

malabaricus do presente trabalho, outra espécie carnívora. 

Inúmeros testes laboratoriais comprovam que tanto a frequência de MN quanto de outras 

AMN tende a aumentar com o maior tempo de exposição a agentes genotóxicos. Assim, a alta 

frequência de AMN nas espécies estudadas, mesmo que em concentrações diferenciadas entre si, 

pode ser interpretada como resultado da exposição crônica a poluentes do médio e baixo rio de 

Contas (Osman et al., 2010). Entre os possíveis causadores de tais alterações, os metais são os 

poluentes mais comumente avaliados em termos de ecotoxicidade, justificando a mensuração de 

alguns elementos traço nas amostras estudadas e comparação com os níveis de alterações 

nucleares em cada espécie de cada ponto de coleta.  

Entretanto, deve-se destacar que alguns metais desempenham funções importantes no 

metabolismo písceo. Por exemplo, o Cu é essencial para a regulação do tecido muscular em 

associação com proteínas de alto peso molecular, relacionadas à metalotioneína; o Fe e o Mn têm 

baixa toxicidade e podem se acumular em peixes, sendo fontes importantes desses elementos para 

pessoas com anemia.  Ainda assim, concentrações extremamente elevadas de metais podem ser 

tóxicas, mesmo daqueles considerados micronutrientes (Kumar et al., 2011). 

As concentrações Fe e Mn foram as mais elevadas em todas as espécies de peixes 

estudadas (Tabelas 3 e 4). Isso pode ser resultado da disponibilidade desses metais em formas 

coloidais complexas na área da bacia do rio de Contas, que inclui latossolos ricos nesses 

elementos, e conduzidos às águas pela lixiviação dos solos, principalmente das áreas degradadas 

do semiárido (Souza et al., 2003). Contudo, as concentrações de Fe em partes comestíveis e 

vísceras de O. niloticus do rio de Contas foram menores do que a concentração média encontrada 

em peixes dessa espécie originários de pisciculturas (Souza et al., 2009). 

Vale ressaltar que a concentração de metais, principalmente aqueles com função 

biológica, como os supracitados, pode ser decorrente da inibição de mecanismos homeostáticos, 

favorecendo a absorção desses elementos (Silvano e Raya-Rodriguez, 2003). Consequentemente, 

pode-se inferir que os altos níveis de Fe e Mn estejam mais relacionados a processos geológicos e 
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fisiológicos do que à poluição ambiental, de modo que teriam papel insignificante nas alterações 

genotóxicas detectadas. Ainda assim, a determinação dos níveis desses metais pode ser útil para 

comparações futuras em programas de biomonitoramento da região. 

Não há dados prévios na literatura sobre a bioacumulação de metais em peixes do rio de 

Contas. O único dado disponível em organismos aquáticos da região refere-se à concentração de 

metais na musculatura, pele e vísceras do anfíbio Leptodactylus ocellatus coletados nos mesmos 

pontos ou em locais próximos aos amostrados nesse trabalho (Correia, 2012).  

Comparando essas análises, nota-se que os níveis de Cr na pele e musculatura dos 

anfíbios foram muito semelhantes aos determinados em partes comestíveis das quatro espécies de 

peixes, enquanto os níveis de cobre e manganês foram consideravelmente menores e os de ferro e 

níquel maiores nos anfíbios. Nas vísceras, os teores de Cr encontrados em L. ocellatus foram 

semelhantes aos dos peixes coletados no Curtume; os níveis de Cu, Mn e Ni foram menores nos 

anfíbios; e os de Fe foram bastante semelhantes aos encontrados em vísceras de H. malabaricus, 

sendo superiores aos determinados em S. brandtii e G. brasiliensis e menores do que em O. 

niloticus (Correia, 2012).  

Entre esses metais, o Cr merece destaque. Em geral, a concentração desse elemento no 

sedimento é comparável aos níveis detectados em organismos aquáticos, especialmente daqueles 

que buscam alimentos bentônicos (Silvano e Raya-Rodriguez, 2003). As altas concentrações de 

Cr em espécies carnívoras como S. brandtii e H. malabaricus do rio de Contas em relação a 

estudos prévios (Barros et al., 2010), portanto, são indícios de biomagnificação e representam um 

risco à saúde dos consumidores da região, uma vez que ambas as espécies são comercializadas no 

mercado local.  

Comparando-se as concentrações de metais em partes comestíveis de H. malabaricus 

deste trabalho com as determinações feitas em tecido muscular dessa mesma espécie coletada em 

uma área de reserva natural no Peru, observa-se que os indivíduos do rio de Contas apresentam 

concentrações mais elevadas de Co, Cr, Cu, Mn e Ni (Gutleb et al., 2002). Embora não haja 

trabalhos direcionados à bioacumulação em S. brandtii, as concentrações médias de Co e Mn 

encontradas em partes comestíveis dessa espécie do rio de Contas foram superiores às 

encontradas em outro representante da família Characidae estreitamente relacionado, Pigocentrus 

cariba, proveniente da Lagoa Castillero – Venezuela (Márquez et al., 2008).  
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Em O. niloticus, as concentrações de Co e Ni em partes comestíveis e vísceras também 

foram mais elevadas no presente estudo do que em indivíduos coletados em mercados na Malásia 

(Taweel et al., 2012). Os indivíduos do rio de Contas também apresentaram maiores 

concentrações de Cr, Mn e Ni do que O. niloticus provenientes de um lago formado em uma 

antiga mina de carvão em Santa Catarina, sul do Brasil, com exceção dos níveis de Mn dos peixes 

coletados durante o outono (Silvano e Raya-Rodriguez, 2003). As concentrações de Cu e Fe de 

O. niloticus do rio de Contas foram superiores às encontradas em tilápias coletadas no Egito em 

um dos afluentes do rio Nilo (Yehia & Sebaee, 2012).  Do mesmo modo, os espécimes de 

Geophagus brasiliensis do rio de Contas apresentaram maiores concentrações de Cr, Ni e Mn nas 

partes comestíveis do que a musculatura de indivíduos da mesma espécie coletados no Lago 

Azul, Santa Catarina, Brasil (Silvano e Raya-Rodriguez, 2003).  

Em geral, o conjunto desses resultados mostra elevadas concentrações de metais traço nas 

partes comestíveis e vísceras dos peixes do rio de Contas, muitas vezes associadas com efeitos 

genotóxicos. Nesse sentido, os dendrogramas comparando as similaridades entre as localidades 

com cada uma das variáveis analisadas (alterações nucleares, metais em partes comestíveis e não 

comestíveis) para cada espécie foram especialmente informativos, constituindo uma abordagem 

até então inédita em estudos de ecotoxicidade.  

Entre as espécies em que tal comparação foi possível (H. malabaricus, S. brandtii e O. 

niloticus), Hoplias malabaricus aparece como um eficiente bioindicador, uma vez que o mesmo 

resultado foi observado considerando metais na musculatura e alterações genotóxicas (Figura 3). 

Os dendrogramas obtidos também apontam para a maioria das espécies e variáveis, que as 

regiões próximas a centros urbanos e com grande aporte de efluentes, tais como Frigorífico, 

Curtume e Cachoeirinha, tendem a se diferenciar das demais, indicando pontos críticos para a 

manutenção da qualidade ambiental do rio de Contas. Em contrapartida, regiões afastadas à 

jusante desses pontos tendem a ter níveis de bioacumulação e de danos genotóxicos mais 

reduzidos, indicando depuração dos elementos e/ou menor biodisponibilidade (Governo do 

Estado da Bahia, 1993). 

Os dados do presente estudo traçam o primeiro diagnóstico dos níveis de contaminação e 

ecotoxicidade por bioacumulação de metais em recursos naturais da bacia do rio de Contas. 

Embora os achados em Fe e Mn possam ser relacionados às características físico-químicas dos 
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solos da região, os elevados níveis dos demais metais, mesmo durante a estação chuvosa, 

constituem um importante alerta para a saúde pública.  

Assim, medidas de controle da poluição e dos níveis aceitáveis para comercialização do 

pescado na região devem ser tomadas. Nesse processo, recomenda-se que Hoplias malabaricus, 

cujas frequências de AMN provaram-se como indicadoras dos níveis de metais em partes 

comestíveis, seja utilizada como espécie modelo para biomonitoramento de contaminação 

aquática em rios brasileiros. 
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6 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Norteando-se pelos resultados e discussões ora apresentados, conclui-se que foi possível 

determinar as concentrações de metais em tecidos písceos e a ocorrência de danos ao material 

genético de quatro espécies de peixes do médio e baixo rio de Contas.  

Os metais analisados, a saber, cobalto, cobre, cromo, ferro, manganês e níquel em partes 

comestíveis (pele, músculos e ossos) e não comestíveis (vísceras), apresentaram concentrações 

diferenciadas entre os indivíduos da mesma espécie provenientes de locais distintos, 

possibilitando a separação dessas localidades e, paradoxalmente, o agrupamento das que mais se 

assemelharam. Da mesma maneira, as frequências de alterações morfológicas nucleares 

resultaram em distinção dos pontos de coleta e agrupamento dos que possuíam características 

mais próximas.  

Devem ser ressaltadas as variáveis que mais contribuíram para essas análises. 

Concernentemente aos metais, as concentrações de Fe, principalmente, e de Mn foram as mais 

elevadas e consideradas um reflexo da composição do solo e rochas do entorno do rio de Contas. 

Os demais elementos variaram em importância a depender do local de coleta dos indivíduos e da 

matriz biológica analisada.  

Com respeito às alterações nucleares, os eritrócitos com entalhes, bulbos e lobos 

mostraram-se importantes para caracterizar as regiões mais contaminadas. Como tais 

anormalidades foram mais frequentes que os micronúcleos, sua análise pode ser um indicativo 

adicional dos efeitos genotóxicos sobre os peixes. 

Considerando que se verificou a existência de correlação positiva e significativa entre as 

concentrações de metais em partes comestíveis e a frequência de micronúcleos e outras alterações 

morfológicas nucleares apenas para H. malabaricus, denota-se que essa espécie seja um 

excelente bioindicador da contaminação do rio de Contas por metais. 

Espera-se que os resultados desse trabalho sirvam de estímulo para que mais estudos 

sejam conduzidos nesta bacia, com vistas ao monitoramento de metais na água, sedimentos e 

biota aquática e semiaquática. Devido ao comprovado efeito genotóxico de diversas substâncias, 

como agrotóxicos e outras relacionadas a atividades industriais específicas, trabalhos que 

envolvam sua detecção e avaliação de efeitos devem ser realizados.  
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