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INTRODUÇÃO 
 
O Rio dos Sinos, localizado a nordeste do Rio Grande do Sul, é o principal corpo hídrico de sua 
bacia hidrográfica, fornecendo, ao longo de uma extensão de aproximadamente 190 km, água 
para atividades agrícolas, industriais e para consumo humano. O Sinos é altamente impactado pela 
atividade antrópica, sendo apontado como um dos rios mais poluídos do país. Nesse contexto, é 
importante que sejam aplicadas metodologias que visem o diagnóstico da qualidade de suas 
águas. O teste de micronúcleos (MN) e anormalidades nucleares (AN) em eritrócitos de peixes é 
utilizado para análise de genotoxicidade da água. O fator de condição (FC) é um indicador da 
condição geral de saúde de peixes, baseado na relação entre peso e comprimento. O objetivo do 
presente estudo foi realizar o biomonitoramento de genotoxicidade e do fator de condição em 
peixes da espécie Bryconamericus iheringii (Boulenger, 1887) coletados em diferentes pontos do 
Rio dos Sinos ao longo de um ano. 
 
DESENVOLVIMENTO: 

Três pontos foram escolhidos para a coleta de peixes, todos localizados no trecho médio da Bacia 
Hidrográfica do Rio dos Sinos. O ponto 1 (P1) está localizado na cidade de cidade de Taquara; o 
ponto 2 (P2) está localizado na cidade de Taquara, a jusante do P1; o ponto 3 (P3) está localizado 
na cidade de Parobé, a jusante do P2. Foram realizadas quatro coletas, nos meses de janeiro, abril, 
julho e dezembro de 2014. Os peixes foram capturados por meio de armadilhas, medidos, pesados 
e posteriormente sacrificados por secção da medula espinhal. Para o teste de MN e AN foi 
coletada uma gota de sangue através de um corte no pedúnculo caudal e realizado o esfregaço em 
lâmina histológica. As lâminas foram fixadas em etanol absoluto, coradas em Giemsa e analisadas 



 

em microscópio óptico em aumento de 1000x, sendo avaliados 3000 eritrócitos por animal. O 
fator de condição foi calculado conforme a seguinte fórmula: FC = (peso / comprimento total³) x 
100, sendo o peso em gramas e o comprimento total em centímetros. Foram realizadas 
comparações dos parâmetros analisados entre os pontos em uma mesma coleta e entre as coletas 
em um mesmo ponto. A estatística foi realizada por meio do teste de Kruskal-Wallis, seguido do 
teste de comparações múltiplas de Dunn. As diferenças foram consideradas significativas quando 
p<0,05. Não houve diferenças significativas entre as frequências de AN entre os pontos em uma 
mesma coleta, bem como para todas as coletas em um mesmo ponto. A frequência de MN na 
coleta de janeiro foi maior no P1 do que nos demais pontos (p=0,03), o que indica que o potencial 
genotóxico das águas foi maior nesse local. A jusante do P1, desaguam dois importantes afluentes 
do Sinos, os rios da Ilha e Paranhana, o que pode ter ocasionado maior diluição das substâncias 
genotóxicas presentes na água e consequentemente menores valores de MN em P2 e P3. Em P2 
houve diferença significativa na frequência de MN entre as coletas, sendo dezembro maior do que 
abril (p=0,01), o que indica que o ponto esteve sujeito à variação do potencial genotóxico durante 
o período de estudo. Com relação ao fator de condição, na coleta de janeiro, P2 apresentou 
menor valor do que demais pontos (p=0,001), indicando condição geral de saúde inferior dos 
peixes nesse local. Nas demais coletas não houve diferenças entre os pontos. P2 e P3 
apresentaram diferenças no fator de condição entre as coletas, sendo que em P2 a coleta de 
dezembro teve maior valor do que a de janeiro (p=0,01) e em P3 a coleta de janeiro teve maior 
valor do que a de julho (p=0,04). Nestes dois pontos houve variação na condição geral dos animais 
durante o ano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
O teste de MN e AN em eritrócitos de peixes demonstrou variação sazonais no potencial 
genotóxico das águas do Rio dos Sinos e variações entre trechos distintos. O fator de condição 
demonstrou uma variabilidade na condição geral dos animais ao longo do ano. Outros 
biomarcadores em peixes estão sendo analisados para complementar a avaliação da qualidade das 
águas do rio. 
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