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INTRODUÇÃO
O Rio da Ilha é um importante afluente do Rio dos Sinos, caracterizado por baixa densidade
populacional, sendo o uso do solo predominantemente rural. A biota aquática recebe
constantemente um grande número de substâncias tóxicas oriundas de diversas fontes de
emissão. Resíduos de agrotóxicos utilizados na agricultura, descargas de efluentes industriais e o
esgoto doméstico, são liberadas no ambiente e podem levar à contaminação dos sistemas
aquáticos. O fator de condição é um índice que relaciona peso e tamanho de peixes sendo, desta
forma, útil para estimar o estado geral de saúde do animal. O teste de micronúcleo e
anormalidades nucleares representa uma importante ferramenta na avaliação do estado ecológico
de recursos hídricos, sendo também uma técnica de análise relativamente simples . O objetivo
desde trabalho foi avaliar a qualidade da água do Rio da Ilha em peixes nativos da espécie
Bryconamericus iheringii através da média do fator de condição e o teste de micronúcleos.

DESENVOLVIMENTO:
Foram coletados 10 exemplares de B. iheringii em cada ponto do Rio da Ilha (nascente e foz) nos
meses de janeiro (verão), abril (outono), julho (inverno) e dezembro (primavera) de 2014. Os
animais foram medidos e pesados para o cálculo de fator de condição e imediatamente
sacrificados para obtenção das amostras de sangue periférico. As amostras foram fixadas em
etanol absoluto e coradas com Giemsa. A frequência relativa de células com micronúcleos e
anormalidades nucleares foi avaliada em microscopia óptica pela análise de 3000 eritrócitos por
lâmina. O fator de condição foi calculado de acordo com a fórmula: peso (g) / (comprimento
padrão (cm))3 x 100. A análise estatística dos dados foi realizada através dos testes de MannWhitney e Kruskal-Wallis e as diferenças foram consideradas significativas quando p<0.05. Apenas

os animais coletados na foz do rio da ilha, no inverno apresentaram aumento significativo da
frequência média de micronúcleo em comparação aos animais coletados na nascente (p= 0,01),
não sendo observadas diferenças entre os pontos nas outras estações. Em relação à comparação
entre as estações, não foram observadas diferenças significativas tanto para micronúcleo quanto
para anormalidades nucleares. Quanto ao fator de condição, foram verificadas diferenças
significativas entre nascente e foz na primavera (p=0,038), onde os B. iheringii da nascente
apresentaram menores valores médios. Os animais coletados na nascente também apresentaram
menores valores de fator de condição no outono (p=0,02) quando comparado com os animais
coletados no verão. A foz do Rio da Ilha está situada em um local sob impacto de atividades
antrópicas, principalmente de cunho agrícola em comparação à sua nascente, os animais
coletados nesse ponto apresentaram uma maior frequência de micronúcleos. Nossos dados
corroboram com achados da literatura que demonstram a relação entre a indução de
micronúcleos e contaminação ambiental. O fator de condição indicou uma diferença entre o
estado de saúde dos peixes nos diferentes pontos e períodos. Porém, o fator de condição nos
indica apenas o efeito geral da condição dos peixes, não apontando como ou em que nível os
peixes estariam sendo afetados pela poluição.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
As induções de micronúcleos verificadas podem estar associadas à presença de substâncias
genotóxicas na água, demonstrando ser um bom biomarcador para a avaliação da qualidade
ambiental. Todavia, outras metodologias estão sendo empregadas para melhor avaliar os
resultados obtidos.
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