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Durante as últimas décadas, tem se intensificado a preocupação com os impactos da poluição nos 

organismos aquáticos, pois refletem diretamente na saúde da população humana. Unindo o rápido 

crescimento populacional, com as falhas na construção de grandes cidades, observam-se muitos 

problemas de poluição, em destaque estão os ambientes aquáticos próximos aos grandes centros 

urbanos, dos quais provêm os recursos hídricos distribuídos para a população. O Rio Canoas, 

localizado no estado de Santa Catarina, está localizado em um dos maiores reservatórios de águas 

subterrâneas do mundo, o Sistema do Aquífero Guarani. Seus afluentes estão localizados em 

áreas urbanas e rurais, sendo assim, alguns locais recebem efluentes tóxicos oriundos das fábricas 

de produção de papel e celulose, bem como tóxicos provindos das concentrações urbanas, 

produções de suínos, além dos agrotóxicos usados nas lavouras. Esses resíduos podem causar 

sérias consequências à saúde dos seres vivos que habitam ambientes aquáticos, como danos ao 

DNA que causam defeitos hereditários, efeitos teratogênicos e declínio populacional. Tendo em 

vista a importância desse reservatório para a região, e os problemas que podem ser causados 

devido à presença de agentes poluidores, o controle da qualidade da sua água e a avaliação dos 

danos causados por agentes poluidores em organismos aquáticos podem auxiliar na identificação 

dos pontos de descarte de efluentes e no desenvolvimento de técnicas que ajudem a controlar a 

ação tóxica dos agentes poluidores e na manutenção da qualidade de água do reservatório. 

Contaminantes ambientais podem apresentar microrganismos patogênicos, alta toxicidade, 

capacidade de bioacumulação e potencialidade de causar danos ao material genético. O controle 

da qualidade da água e avaliação dos danos causados por agentes poluidores podem auxiliar no 

desenvolvimento de técnicas que ajudem a controlar a ação tóxica dos agentes poluidores e na 

manutenção da qualidade de água. Muitos biomarcadores têm sido utilizados na detecção de 

exposição e efeitos da poluição genotóxica encontrada nos rios que abastecem as cidades. Os 

peixes são considerados ótimos bioindicadores, pois possuem uma alta capacidade de responder a 

tóxicos. Os eritrócitos de sangue periférico de peixes são muito comumente usados para a 

aplicação do Ensaio Cometa em conjunto com o Teste do Micronúcleo (MN), como 
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bioindicadores para avaliação ambiental de contaminação genotoxicológica. O zebrafish ou 

paulistinha (Danio rerio) é um pequeno peixe de água doce tropical vertebrado, que pertence à 

família Cyprinidae e é originalmente do continente asiático. O surgimento deste novo modelo 

animal e seu crescente uso em pesquisa é devido às várias características vantajosas do 

paulistinha em relação a outros modelos de vertebrados. A utilização do paulistinha é justificada 

em função de recentes descobertas que o tornaram modelo para estudos em biossegurança. São 

várias as vantagens atribuídas a esses peixes, entre elas, o rápido desenvolvimento, baixo custo, 

facilidade de manutenção no laboratório, sua capacidade de absorver compostos dissolvidos em 

água.. Desta maneira, as características do paulistinha tornam a espécie em um modelo 

experimental interessante para a avaliação da toxidade de ambientes aquáticos, podendo ser 

utilizado na avaliação da qualidade de água do presente estudo. O Ensaio de Cometa (teste de 

células individualizadas em gel de agarose) é uma técnica útil para o estudo de danos e reparos no 

DNA. O teste do micronúcleo detecta alterações genômicas ou/e dano ao aparato mitótico, sendo 

os micronúcleos indicativos de perdas irreversíveis de DNA. O presente estudo tem como 

objetivo avaliar a frequência e graus de danos ao DNA de peixes (Danio rerio) em afluentes do 

rio Canoas, pertencente ao Sistema Aquífero Guarani e monitorar os parâmetros físico-químicos 

de qualidade de água nos pontos de coleta. Até o presente momento foram realizadas as 

padronizações do teste do micronúcleo e do ensaio cometa modificado com aplicação da enzima 

Fpg (Formamido Pirimidina Glicosilase). 

 

 

 

 

  


