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Resumo 
 

         Localizado ao sul do estado de Santa Catarina, o Sistema Estuarino de Laguna é formado 

por um conjunto de lagoas: do Imaruí, do Mirim e de Santo Antônio dos Anjos, além da 

desembocadura do Rio Tubarão. As principais atividades econômicas da região são a pesca, o 

comércio e o turismo. Nesta região ocorre a pesca artesanal com auxílio de botos Tursiops 

truncatus gephyreus, conhecidos popularmente como botos-da-tainha. Adicionalmente, o Sistema 

Estuarino é cercado por uma variedade de atividades industriais, agrícolas e de extração de 

carvão, sendo receptáculo de contaminantes que podem comprometer a qualidade da água e 

saúde dos organismos (EICHLER et al., 2006). 

         Uma maneira de avaliar o grau de contaminação e o potencial efeito tóxico dos 

contaminantes nos organismos presentes nos ambientes naturais é através da análise de 

biomarcadores em organismos bioindicadores, como os peixes. Dentre os biomarcadores 

propostos com este viés, o teste do micronúcleo caracteriza-se como um importante biomarcador 

de genotoxicidade, indicando danos cromossômicos causados por agentes clastogênicos e/ou 

aneugênicos. Assim, o objetivo deste trabalho foi padronizar o teste do micronúcleo em sangue 

de peixes coletados no Sistema Estuarino de Laguna, bem como definir duas espécies de peixes 

para a análise da frequência de micronúcleos nos animais coletados nas quatro estações do ano. 

         Para a padronização do teste do micronúcleo, em abril de 2018 foi realizada uma coleta na 

Lagoa de Imaruí, às margens da BR 101, na expectativa de capturar tainha (Mugil spp.), a 

principal presa do boto-da-tainha. Porém, nenhum espécime foi coletado. Na coleta, foi 

observada abundância de peixe-rei, Atherinella brasiliensis, sendo, então, realizado um teste com 

esta espécie. Com seringas heparinizadas, foi coletado sangue de quatro indivíduos pela punção 

intracardíaca, imediatamente transferido para microtubos, e armazenado em gelo até o 

Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular (LBBM), do CERES, UDESC. No laboratório, 

o sangue foi gotejado em lâminas limpas, e com auxílio de outra lâmina encostada em ângulo de 

45º, o sangue foi espalhado uniformemente. Foi preparada uma lâmina para cada indivíduo, além 

de duas extras de dois indivíduos, totalizando seis lâminas, que foram secas ao ar livre e coradas 
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com Giemsa 10% para posterior análise por microscopia óptica. Resultados preliminares 

mostraram a necessidade da otimização da etapa de fixação das lâminas, que será testada com 

diferentes reagentes, como metanol a 10% e etanol absoluto. Novos testes serão realizados com 

outras espécies de peixes, conforme descrito a seguir.  

         Dentre as espécies de peixes mais abundantes no Sistema Estuarino de Laguna, destacam-se 

as tainhas, peixes costeiros que nadam na superfície formando cardumes, que migram para o mar 

aberto para desovar. Na região, o período com maior intensidade de tainhas começa no final de 

abril e vai até julho (IINO, 2017), época que ocorrem ambas as migrações, com deslocamentos de 

tainhas do mar para o estuário e vice-versa. Como o objetivo deste estudo é avaliar a presença e o 

potencial efeito genotóxico de contaminantes do sistema estuarino, a captura de tainhas nessa 

época do ano não garantiria que os espécimes coletados sejam residentes do estuário, e não 

aqueles migratórios, já que não há diferenças macroscópicas entre elas. Assim, os potenciais 

resultados de genotoxicidade não refletiriam o impacto do estuário, o que influenciaria a 

interpretação dos resultados. Tendo em vista essa problemática, optou-se pela coleta de duas 

novas espécies, A. brasiliensis e Micropogonias furnieri, abundantes na região de estudo. 

         A. brasiliensis é uma espécie estuarina residente no sistema estuarino, que ocorre na 

América do Sul, desde a Venezuela até o Rio Grande do Sul (FIGUEIREDO; MENEZES, 2000), 

descrita em vários trabalhos como uma das mais abundantes em áreas rasas estuarinas do sudeste 

do Brasil (PESSANHA; ARAÚJO, 2001). Alimenta-se de material vegetal, pequenos peixes e 

crustáceos (BEMVENUTI, 1990). Diferentes estudos já evidenciaram seu uso como biondicadora 

em estudos ecotoxicológicos, como o realizado por Macêdo (2018), que determinou o acúmulo 

de rodamina B em brânquias e gônadas para a detecção funcional da atividade da proteína de fase 

III de biotransformação de xenobióticos.  

         Já a espécie M. furnieri, distribui-se desde o Golfo do México até o Golfo de San Matias, na 

Argentina. É comumente encontrada ao longo da costa, em águas rasas e dentro dos estuários. 

Alimenta-se no fundo, e por esta razão, esta espécie parece estar sendo afetada por mudanças na 

qualidade do sedimento. Conhecida popularmente como corvina, é considerada um importante 

recurso pesqueiro na região de estudo. Ainda, estudos recentes indicam M. furnieri como uma 

importante espécie bioindicadora de contaminação aquática (SERIANI et al., 2010). Em um 

trabalho realizado por Amado (2006), corvinas foram capturadas no inverno e verão em áreas 

poluídas e não poluídas do Estuário da Lagoa dos Patos, no sul do Brasil, indicando danos 

genotóxicos em animais coletados no inverno. 

         Considerando a diversidade de fontes poluidoras do Sistema Estuarino de Laguna, os 

contaminantes liberados no meio aquático podem se tornar biodisponíveis para os organismos 

presentes, acumulando-se e tornando-se transferíveis aos organismos de níveis tróficos 

superiores. Dentro deste contexto, vale destacar que a corvina é uma das presas do boto-da-

tainha, Tursiops truncatus gephyreus, além do homem, o que reforça a importância de estudos 

com o viés ecotoxicológico na região de estudo. Assim, com o intuito de obter melhores 

resultados, e tendo em vista a problemática associada ao período de migração da tainha, a escolha 

de novas espécies para avalição de genotoxicidade do Sistema Estuarino de Laguna torna-se 

essencial.  

 

 
 


