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Ocorrência de cianobactérias e avaliação toxicogenética de rio tropical 

do semiárido no nordeste brasileiro sobre influência antropogênica (PI, 

Brasil) 

RESUMO 

A qualidade da água constitui um importante fator no diagnóstico de bacias 

hidrográficas e atua como um parâmetro indicador dos impactos causados pelo uso e 

ocupação antropogênica as suas margens. Rios tropicais semiáridos ocorrem em regiões 

de pequena amplitude térmica anual, com períodos hidrológicos com cheias de pequena 

duração e secas de longa duração. Ambientes lóticos tropicais semiáridos rasos, podem 

apresentar características lênticas devido o represamento de água em sua foz, com rio de 

leito mais alto, o que possibilita sua estratificação física e química. Além disso, esses 

ambientes podem se tornar eutrofizados com o aumento da carga de nutrientes e 

componentes metálicos, favorecendo o desenvolvimento de cianobactérias tóxicas, e 

elevar o potencial toxicogenético dessa água. Avaliou-se a influência das condições 

ambientais sobre a biomassa de cianobactérias e do potencial toxicogenético da água, de 

forma associada com a concentração de componentes metálicos, devido às 

contaminações urbanas em um rio do semiárido brasileiro. Para isso foram obtidas 

amostras de cianobactérias na superfície e fundo de três pontos amostrais do rio Poti, 

assim como de algumas variáveis limnológicas. A genotoxicidade foi avaliada em 

Oreochromis niloticus, e a toxicidade, citotoxicidade e mutagenicidade em Allium cepa, 

expostos a áuga do rio. As análises revelaram dominância de Planktothrix  agardhii, 

espécie oportunista e favorecida pela intensa carga de nutrientes oriundos da ação 

antropogênica. A presença desta espécie representa risco cianotóxico a biota local e a 

população que utiliza esta água, pois as microcistinas produzidas por esta espécie tem 

potencial hepatotóxico e carcinogênico. Significantes danos ao DNA de células 

sanguíneas de  O. Niloticus foram observados e associados aos  íons metálicos Fe, Al, 

Cu, Cr e Zn.  Associação entre Fe e citotoxicidade, e de Al com mutagenicidade foram 

evidenciadas. O rio Poti está contaminado com químicos, incluindos os metais, de 

origem antropogênica, que podem ocasionar danos toxicogenéticos em espécies do 

ecossistema, bem como a saúde humana.  

 

Palavras-chaves: Rio tropical semiárido. Ecotoxicogenética. Cianobactérias. 

Variáveis químicas e físicas. Eutrofização. 

 



 

Occurrence of cyanobacteria and toxicokinetics evaluation of semi arid 

tropical river in northeastern Brazil on anthropogenic influence (PI, 

Brazil) 
 

ABSTRACT 

The quality of water is an important factor in the diagnosis of watersheds and acts as a 

parameter indicator of the impacts caused by the anthropogenic use and occupation of 

their margins. Semiarid tropical rivers occur in regions of small annual temperature 

range. Hydrological periods have a short full water duration and long-term droughts. 

Shallow semi-arid tropical lotic environment may have lentic characteristics because the 

damming of water in your mouth, with higher riverbed, which enables their physical 

and chemical stratification. Moreover, these environments may become eutrophic with 

increased nutrient charge and metal components, favoring the development of Toxic 

cyanobacteria, and raise the toxigenic potential of water. Based on this, this paper 

proposed to evaluate the influence of environmental conditions on the biomass of 

cyanobacteria, as well as evaluating the toxigenic potential water, in association with 

the concentration of metallic components due to urban contamination in a river in the 

Brazilian semiarid region. For this, cyanobacterial samples were obtained at surface and 

bottom of three sampling points of the Poti river, as well as some limnological 

variables. The genotoxicity was evaluated in Oreochromis niloticus, and toxicity, 

cytotoxicity and mutagenicity in Allium cepa, exposed to the river water. Analyses 

revealed the dominance of Planktothrix agardhii, an opportunistic species favored by the 

heavy load of nutrients coming from anthropogenic action. The presence of this species 

is a cianotoxic risk to the local biota and the population that use this water, because 

microcystins produced by this species has hepatotoxic and carcinogenic potential. 

Significant DNA damage in blood cells of O. niloticus were observed and associated 

with metal ions Fe, Al, Cu, Cr and Zn. Association between Fe and cytotoxicity, and Al 

with mutagenicity were found. The river Poti is contaminated with chemicals, including 

metals of anthropogenic origin that can cause toxicogenic damages to ecosystem species 

and human health. 

 

Keywords: Tropical semiarid river. Ecotoxicogenetic. Cyanobacteria. Chemical and 

physical variables. Eutrophication. 
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1 INTRODUÇÃO  GERAL 

 

Rios tropicais semiáridos são fortemente influenciados pelos períodos 

hidrológicos regionais, caracterizados por longas estiagens e curtos períodos chuvosos 

(De-Ceballos et al., 2001). Essas fases do regime hidrológico são os agentes de 

perturbação naturais mais importantes destes ecossistemas e exercem forte influência na 

concentração de nutrientes, no intercâmbio de água superficial e do fundo, na biota 

aquática, assim como na população ribeirinha (Maltchik, 1999; Costa et al., 2009; 

Fonseca et al., 2015). 

Esses ambientes, em pontos com características de remanso, podem ser 

estratificados física e químicamente durante o período de estiagem (Matos et al., 2015). 

A estratificação térmica de corpos aquáticos é uma característica geralmente comum em 

lagos e reservatórios, sendo raramente observada em sistemas lóticos. No entanto, a 

redução do fluxo da água pode propiciar a estratificação têrmica em algumas zonas dos 

rios (Turner e Erskine, 2005), e pode levar ao aumento da magnitude, frequência e 

duração da estratificação térmica sazonal, principalmente durante o verão (Reinfelds e 

Williams, 2012). 

A persistência da estratificação térmica em rios é um fator precursor para o 

desenvolvimento de extensivas florações de cianobactérias tóxicas, devido ao aumento 

da estabilidade e à redução da mistura da coluna d’água (Webster et al., 2000; Maier et 

al., 2001; Mitrovic et al., 2003, 2006). Durante as florações, as cianobactérias podem 

dominar o ambiente e excluir outras espécies do fitoplâncton algal, elevando a 

conentração de cianotoxinas na água (Fitzgerald et al., 1999), além de afetar a 

diversidade e estrutura de comunidades aquáticas (Marcon et al., 2010), pois o intenso 

crescimento desses organismos tóxicos, na coluna de água, inibem a predação pelo 

zooplâncton, larvas de peixes, moluscos, entre outros (Costa et al., 2006).  
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No Brasil, especialmente na região nordeste, a floração de cianobactérias em rios 

tem sido intensificada por características ambientais propicias ao desenvolvimento e 

estabelecimento desses organismos, durante grande parte do ano (Chellappa and Costa, 

2003; Marcon et al., 2010).  

A poluição dos recursos hídricos é um problema mundial (Ohe et al., 2003; Monte 

Egito et al., 2007), e pode causar efeitos diretos à saúde, uma vez que os poluentes 

podem ser toxicogenéticos, provocando problemas como câncer, arteroesclerose, 

doneças cardiovasculares e envelhecimento prematuro (Radi´c et al., 2010). A ação 

antropogênica tem permitindo a liberação indiscriminada de agentes poluidores no 

ambiente, dentre eles vários metais pesados. A contaminação dos vários ambientes pela 

ação antrópica pode resultar em conseqüências irreversíveis para a biota que habita estes 

locais (Manzano et al., 2015). 

Todos os seres vivos estão em interação com o meio ambiente, que exerce 

influência direta sobre estes organismos e pode ocasionar modificações em seu material 

genético (Farmer e Sing, 2008). As modificações no índice de divisão celular e/ou na 

estrutura do DNA são prejudiciais às células, uma vez que podem interferir em 

processos vitais, tais como a duplicação do DNA e a transcrição gênica. Estas 

modificações também podem causar mutações gênicas e aberrações cromossômicas, 

eventos estes que contribuem para o desenvolvimento de processos cancerosos ou morte 

celular (Ossana et al., 2013). A detecção de produtos poluentes e seus prováveis efeitos 

nos organismos são importantes no estudo do impacto que eles podem trazer às 

populações animal, vegetal e, principalmente, humana (Leme e Marin-Morales, 2009). 

Íons metálicos são bem conhecidos como indutores de estresse oxidativo, pois 

podem estimular a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) por dois 

mecanismos diferentes, um é a relação dos metais ao processo oxidativo e o outro é 
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capacidade de gerarem radicais livres por conta dos íons de valência mutável. A maioria 

dos íons pode doar elétrons para o H2O2 gerando radical hidroxil e anions na reação de 

Fenton, produzindo ROS (Lushchak, 2011). Além disso, os metais podem interagir com 

outros íons formando compostos tóxicos capazes de alterar a formação e funcionamento 

de proteínas celulares (Kumar et al., 2015). 

No entanto para avaliar os ríscos toxicogenéticos de misturas complexas, teste 

ecotoxicológicos (citotoxicidade, genotóxicidade e mutagenicidade) são realizados em 

microorganismos, células de animais e plantas, isoladamente ou combinados com 

análise de substâncias químicas (Smaka-Kincl et al., 1996; Ohe et al., 2003; Zegura et 

al., 2009; Mazzeo et al., 2013).  

Em ambientes aquáticos, os peixes são organismos frequentemente empregados 

como bioindicadores da qualidade hídrica e em programas de biomonitoramento da 

presença de metais e outros poluentes (Udroiu et al., 2006; Torres de Lemos et al., 

2007; Marcon et al., 2010). Pois além de fazerem parte da dieta humana, fornecem 

informações da biodisponibilidade dos poluentes hídricos e suas associações com 

genotoxicidade e mutagenicidade (Marcon et al., 2010). A espécie Oreochromis 

niloticus é uma das mais utilizadas em estudos de genotoxicidade, pois resiste a amplas 

baterias experimentais (Çavas and Ergene-Gozukara, 2005).  

As plantas também são excelentes sistemas biológicos, dentre elas a espécie 

Allium cepa (2n=16) é um dos melhores sistemas para avaliação do potencial citotóxico 

e mutagênico de substâncias ambientais (Fiskesjo, 1985; Leme e Marin-morales, 2009), 

muito utilizado para monitoramento do efeito do potencial signergético de uma mistrura 

de poluentes, incluindo metais pesados e substâncias químicas hidrofílicas e lipofílicas 

(Fiskesjö, 1985; Grover and Kaur, 1999; Ranks et al., 2002; Caritá and Marin-Morales, 

2008).  



15 

O rio Poti, tropical semiárido, raso, com características lenticas, e estratificado 

durante a estiagem (Matos et al., 2015). Percorre a área urbana de Teresina (Piauí, 

Brasil), sofrendo consequencias diretas do desenvolviento desta cidade, uma vez que 

não há um sistema de esgotamento sanitário que contemple toda a cidade, o que 

prejudica o rio pelo aumento da carga de poluentes, principalmente no período de 

estiagem, reduzindo o indice de qualidade da água (IQA) (Oliveira and Silva, 2014), 

como consequência de sua eutrofização artificial (Smith et al., 1999). 

A partir da avaliação de dados fluviométricos de 1980 a 2011, constatou-se baixa 

velocidade de fluxo (até ausência) no rio Poti durante a maior parte do ano (Oliveira and 

Silva, 2014). O represamento na foz deste rio pelo rio Parnaíba e longos períodos de 

estiagem influenciam na sua hidrodinâmica (Silva et al., 2010). Nesse contexto o rio 

Poti apresenta-se como um modelo apropriado para entender os efeitos de fatores 

antropogênicos sobre as cianobactérias e sobre a qualidade de água. 

Avaliou-se os fatores que influenciam a biomassa de cianobactérias em um rio 

urbano de baixo fluxo (tropical semiárido). Além de avaliar o potencial genotóxico, 

mutagênico e citotóxico da água do rio Poti, na área urbana de Teresina, e correlacionar 

os possíveis danos com os poluentes metálicos alumínio (Al), cobre (Cu), cromo (Cr), 

ferro (Fe) e zinco (Zn). 
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2 OCORRÊNCIA DE FLORAÇÕES DE CIANOBACTÉRIAS EM UM RIO 

TROPICAL  SEMIÁRIDO. 

 

RESUMO: Ambientes lóticos tropicais semiáridos rasos podem apresentar 

características lênticas devido o represamento de água em sua foz, e, associado, ao 

aumento da carga de nutrientes pode  ocorrer o desenvolvimento de cianobactérias, 

especialmente no período de estiagem, quando a vazão do rio é reduzida. Avaliaou-se a 

influência das variáveis ambientais na biomassa de cianobactérias em um rio do 

semiárido brasileiro. Para isso foram realizadas amostragens em três estações no rio 

Poti-PI, em setembro de 2014. Foram registrados 52 táxons fitoplanctônicos, que 

estiveram distribuídos entre cinco grupos taxonômicos. Chlorophyceae, Cyanobacteria e 

Bacillariophyceae foram melhores representados, com 19, 13 e 9 táxons, 

respectivamente. Os valores de biovolume fitoplanctônico foram elevados. 

Cianobacteria foi o grupo dominante, representado principalmente por Planktothrix 

agardhii e Cylindrospermopsis raciborskii. Estas espécies foram favorecidas pela 

elevada concentração de nutrientes oriundos da ação antropogênica. A presença destas 

espécies representa risco cianotóxico potencial a biota local e a população que utiliza 

esta água. As microcistinas produzidas por esta espécie  têm potencial hepatotóxico e 

carcinogênico. 

 

Palavras chave: rio tropical lêntico, eutrofização, variáveis ambientais, cianobactérias, 

cianotoxinas 
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Cyanobacteria blooms occurrence in a semi-arid tropical river. 

 

ABSTRACT: Shallow semi-arid tropical lotic environment can present lentic 

characteristics due to the damming of water in his mouth and combined with the 

increased nutrient charge, it can occur the development of cyanobacteria, especially in 

the dry season when the river flow is reduced. Was evaluated the influence of 

environmental variables in the biomass of cyanobacteria in a river in the Brazilian 

semiarid region. For that samples were taken at three stations in the river Poti-PI in 

September 2014. We recorded 52 phytoplankton taxa, which were distributed among 

five taxonomic groups. Chlorophyceae, Bacillariophyceae and Cyanobacteria were best 

represented with 19, 13 e 09 taxa, respectively. The phytoplankton biovolume values 

were high. Cyanobacteria were the dominant group, mainly represented by Planktothrix 

agardhii and Cylindrospermopsis raciborskii. These species were favored by the high 

concentration of nutrients coming from anthropogenic action. The presence of these 

species is a potential cianotoxic risk to the local biota and the population that uses this 

water. The microcystin produced by this species are potentially hepatotoxic and 

carcinogenic. 

 

Keywords: Lentic tropical river, Eutrophication, Environmental variables, 

Cyanobacteria, Cyanotoxins 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

Rios tropicais semiáridos são fortemente influenciados pelos períodos 

hidrológicos regionais, caracterizados por longas estiagens e curtos períodos chuvosos 

(De-Ceballos et al., 2001). Essas fases do regime hidrológico exercem forte influência 

na concentração de nutrientes e na biota aquática (Maltchik, 1999; Costa et al., 2009; 

Fonseca et al., 2015). 

A redução do fluxo da água pode propiciar zonas de remanso nos rios (Turner e 

Erskine, 2005; Reinfelds e Williams, 2012). A menor velocidade de fluxo, aliada à 

disponibilidade de luz e aumento das concentrações de nutrientes, propiciam o 

desenvolvimento de extensivas florações de cianobactérias (Carmichael, 1994; Bouvy et 

al., 2000; Webster et al., 2000; Maier et al., 2001; Mitrovic et al., 2003, 2006; Codd et 

al., 2005; Molica et al., 2005; Marcon et al., 2010). 

Dados de vazão, registrados durante 30 anos, revelaram a baixa, e até ausência, de 

velocidade de fluxo no rio Poti durante a maior parte do ano (Oliveira e Silva, 2014). 

Seu represamento na foz, pelo rio Parnaíba, somado aos longos períodos de estiagem da 

região determinam sua hidrodinâmica (Silva et al., 2010; Matos et al., 2015). 

A formação de florações de cianobactérias podem ocasionar diminuição da 

diversidade fitoplanctônica (Fitzgerald et al., 1999), além de afetar a diversidade e 

estrutura de outras comunidades aquáticas (Carmichael, 1994; Marcon et al., 2010; 

Bortolini et al., 2014; Rodrigues et al., 2015), assim como liberam cianotoxinas quando 

ocorre a lise celular (Marcon et al., 2010; Mulvenna et al., 2012).  

No Brasil, especialmente na região nordeste, a floração de cianobacterias em rios 

tem sido intensificada pelas características ambientais propícias ao desenvolvimento e 

estabelecimento desses organismos durante grande parte do ano (e.g. alta temperatura, 

baixo fluxo) (Chellappa e Costa, 2003; Marcon et al., 2010). Nesse contexto, propôs-se 
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investigar a presença de cianobactérias e os fatores intervenientes na sua biomassa, em 

um rio urbano de baixo fluxo, durante a estiagem. Além de constatar se as condições 

ambientais favorece táxons específicos. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1 Área de estudo  

O rio Poti está localizado no nordeste do Brasil, em uma região definida como 

tropical semiárida (Damasceno et al., 2008, Silva et al., 2010; Oliveira e Silva, 2014). 

Nasce no oeste do estado do Ceará, e cruza o estado do Piauí de leste a oeste, com foz 

no rio Parnaíba, no município de Teresina (Fig. 1). É enquadrado como rio de classe 2 

(destinado ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; a 

proteção das comunidades aquáticas; a recreação de contato primário; a irrigação de 

hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os 

quais o publico possa vir a ter contato direto; e a aquicultura e atividade de pesca), com 

base na resolução nº 357 (CONAMA, 2005), de acordo com Silva et al. (2010) e 

Oliveira e Silva (2014). 

O aterramento de lagoas e a ligação irregular de esgotos as margens do rio têm 

reduzido a qualidade de suas águas (Oliveira e Silva, 2014), principalmente pelo 

aumento das concentrações de nitrogênio e fósforo (Smith et al., 1999). Têm sido 

observadas florações de algas e muitos bancos de macrófitas flutuantes neste rio 

(Oliveira e Silva, 2014). 

Foram selecionados três estações de amostragem no rio Poti, no municipio de 

Teresina (Fig. 1): P1 (P1-5° 6'53.16"S e 42°43'52.81"W) no início da área urbana de 

Teresina, sofrendo influência apenas das comunidades rurais ribeirinhas a montante; P2 
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(P2-5° 3'51.50"S e 42°48'24.82"W) na zona intermediária do município, com influência 

dos despejos urbanos sem tratamento e o P3 (P3-5° 2'2.76"S e 42°49'48.57"W) situado 

no fim da área urbana, próximo a sua foz, sofrendo influências das atividades de 

dragagem e horticulturas praticadas as margens do rio Poti. 

 
Figura 1. Mapa e localização das estações de coleta (P1, P2 e P3) na bacia do rio Poti, Teresina, Piauí, Brasil 

(Adaptação do Google Maps) 

 

 

2.2.2 Análise fisica e química da água 

As amostragens para o estudo da comunidade fitoplanctônica e das variáveis 

ambientais foram realizadas nas três estações estabelecidas, à subsuperfície (S- 20 cm) e 

proximo ao fundo (F) da coluna de água, na região central da calha do rio, em setembro 

de 2014, com auxílio de garrafa de Van Dorn (5 L). Para as variáveis ambientais foram 

realizadas medidas em triplicatas, a fim de determinar estatísticamente a dispersão e 

correlação conjunta dos dados. Foram obtidos dados de profundidade (cm), 

transparência da água (disco de Secchi, cm). O pH, oxigênio dissolvido (OD, mg.L
-1

), 

condutividade elétrica (CE, µS.cm
-1

), temperatura (°C), sólidos totais dissolvidos (TDS, 

mg.L
-1

) e turbidez (NTU) utilizando sensores portáteis (HANNA). E o nitrato (NO3
-
) 
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(mg.L
-1

), fluoreto (mg.L
-1

) e fósforo total (PT, mg.L
-1

), foram avaliadas em laboratório 

(APHA, 1998). 

 

2.2.3 Fitoplâncton 

As amostras de fitoplâncton foram obtidas e imediatamente fixadas em solução de 

lugol acético a 1% e guardadas no escuro até o momento da identificação e contagem 

dos organismos (Bicudo e Menezes, 2006). O estudo taxonômico e quantitativo do 

fitoplâncton foi efetuado através de microscópio invertido em aumento 

(Utermöhl,1958). A densidade fitoplanctônica foi calculada de acordo com APHA 

(2005) e o resultado foi expresso em indivíduos (células, cenóbios, colônias ou 

filamentos) por mililitro. Para a identificação taxonômica do material foi utilizada 

literatura especializada (Komárek e Anagnostidis 1989, 1999, 2005; Komárek e 

Cronnberg, 2001).  

A biomassa fitoplanctônica foi estimada através do biovolume, multiplicando-se o 

volume pela densidade de cada táxon. O volume de cada célula foi calculado a partir de 

modelos geométricos aproximados à forma das células, como esferas, cilindros, cones, 

paralelepípedos, pirâmides, elipses e outros (Sun e Liu, 2003). Como riqueza de 

espécies foi  considerada o número de táxons por amostra (Fonseca e Rodrigues, 2007), 

e a divesidade específica (bits.cel
-1

) utilizando o índice de Shannon (1948). 

 

2.2.4 Análise estatística 

ANOVA com pós teste de Fisher (LSD), considerando p <0,05, foi aplicada para 

verificar diferenças significantes entre os dados abióticos (variáveis físicas e químicas), 

por ponto e estrato (S e F). Análise de componentes principais (PCA) foi realizada para 

identificar a variação química e física do ambiente. Os eixos foram selecionados com 
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base no critério de Broken-stick. A partir das componentes principais foi realizada 

rotação de varimax para identificação das variáveis que melhor explicam cada eixo, 

classificados a partir de então como varifactor (VF). Correlação de Pearson foi realizada 

entre valores de biomassa dos táxons de cianobactérias e as variáveis físicas e químicas, 

selecionadas por rotação de varimax. As análises foram realizadas utilizando o pacote 

software PC-ORD 6.0 (Ruzdjak e Ruzdjak, 2015) e STATISTIC 8.0 (StatSoft, Inc., 

USA).  

 

2.3 RESULTADOS 

 

2.3.1 Análise física e química da água 

Os resultados obtidos por meio da ANOVA mostraram diferenças significativas 

entre os valores de TDS, fluoreto, nitrato, turbidez e CE da estação P1, comparado  às 

demais estações. A estação P2 apresentou diferencas significativas da turbidez, PT e 

OD. A estação P3 foi significativamante distinta com relação à naitrato, PT, fluoreto e 

temperatura. As estações P2 e P3 foram significativamente distintas quanto a CE e a 

TDS. Não foram registradas diferenças significativas quanto à profundidade, 

transparência e pH entre as estações de amostragem (Tabela 1). Comparando a 

superfície e o fundo de cada ponto (P1, P2 e P3), foram verificadas diferenças 

significativas na estação P1 quanto à CE (p=0.018), turbidez (p=0.0001) e nitrato 

(p=0.02); na estação P2 quanto à turbidez (p=0.0001), nitrato (p=0.045) e PT 

(p=0.0001) e na estação P3 quanto à PT (p=0.0001), turbidez (p=0.0001) e nitrato 

(p=0.006) (Tabela 1). 
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As variáveis turbidez, OD e PT ultrapassam os valores permitidos pela Legislação 

Ambiental Brasileira (CONAMA-357/2005) para rios de classe 2 na estação P2 (Tabela 

1).  

A análise de componentes principais (PCA) revelou que os três primeiros eixos 

explicaram 95.7% da variância total, pelo critério de Broken-stick, e explicaram 48.2%, 

28.3% e 19.2%, cada. A primeira componente rotacionada (VF1), responsável por 

40.6% da variância total, sugere divisão do rio por estratos (superfície e fundo), onde as 

superfícies de P2 e P3 são positivamente influenciadas pela temperatura, TDS e 

fluoreto; e o fundo negativamente por nitrato (Fig. 2). A VF2 (30.7%) revela que P2 é 

negativamente influênciado por PT e turbidez; e que P1 e P3 são positivamente 

influênciados pela transparência e OD (Fig. 2a). A VF3 (24.3%) revela que a CE e o pH 

influenciaram positivamente o rio a jusante (P2S e P3) (Fig. 2b). 
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Tabela 1. Parâmetros físicos e químicos (media ± desvio padrão) das amostras de água coletadas em três diferentes pontos do rio Poti (Teresina, PI), em setembro de 2014. 

PARÂMETROS  P1S P1F P2S P2F P3S P3F LEGISLAÇÃO 

Temperatura °C 32 ± 0.9 
b 

29.9 ± 1.0  30.5 ± 1.0 
b
 29.5 ± 1.2  29.8 ± 0.9 

a b
 28.8 ± 1.0

 a
 - 

CE µS/cm 188.3 ± 1.57
 a b

 185.3 ± 1.52
 a
 209 ± 1.0 207 ± 2.0 208 ± 1.0 205.7 ± 1.53 - 

Turbidez NTU 11.97 ± 0.153 
a
 26.93 ± 0.351

 a b
 88.03 ± 0.252 

a
 103.33 ± 1.528* 

a b
 27.77 ± 0.513  42.93 ± 0.208

 b
  100.0 

TDS mg/L 188 ± 2.0
 a
 
b
 167.7 ± 1.528

 a
 170 ± 1.01

 b
 158.7 ± 1.528 168 ± 1.0

 b
 157.7 ± 1.528 500.0 

Fluoreto mg/L 0.24 ± 0.01
 a b

 0.06 ± 0.015
 a
 0.11 ± 0.01

 b
 0.06 ± 0.01 0.09 ± 0.01

 a b
 0.05 ± 0.01

 a
 1.4 

pH - 7.8 ± 1.0 
b
 7.3 ± 1.0 8.3 ± 0.252 

b
 7.4 ± 1.0 7.9 ± 0.153 

b
 7.6 ± 1.0  6.0 a 9.0 

OD mg/L 6.1 ± 0.04
 b
 5.3 ± 0.415 5.6 ± 0.306

 a b
 3.8 ± 0.208*

 a
 6.4 ± 1.0

 b
 5.5 ± 1.0 ≥ 5.0 

Nitrato mg/L 0.38 ± 0.021
 a
 0.42 ± 0.031

 a b
 0.47 ± 0.015 0.53 ± 0.015

 b
 0.64 ± 0.01

 a
 0.69 ± 0.01

 a b
 10.0 

PT mg/L 0.046 ± 0.001  0.048 ± 0.001  0.208 ± 0.001* 
a
 0.215 ± 0.002* 

a b
 0.037 ± 0.002

 a b
  0.032 ± 0.002

 a
 0.05 

Transparência  cm 103.3 ± 1.54 100.3 ± 1.528 115 ± 1.00 - 

Profundidade cm 295  310  305 - 

CE - condutividade elétrica; TDS - sólidos totais dissolvidos; OD - oxigênio dissolvido; PT - fósforo total; P1S - ponto 1 superfície; P1F - ponto 1 fundo; P2S - ponto 2 

superfície; P2F - ponto 2 fundo; P3S - ponto 3 superfície; P3F - ponto 3 fundo; * - valores que extrapolam o permitido pela legislação Brasileira (CONAMA, R-357/2005) 

para rios de classe 2 (consumo e recreação); a - valor significativo comparado aos demais pontos; b - valor significativo entre estratos (S e F) de um mesmo ponto; 

 

Tabela 2. Cargas das 11 variáveis, físicas e químicas, em componentes principais rotacionadas por Varimax. 

 VF1 VF2 VF3 

Temperatura 0.984599* -0.003021 -0.087737 
Profundidade -0.438707 -0.450743 0.770303* 
CE -0.451132 -0.161737 0.857938* 
TDS 0.951831* 0.222823 -0.138641 
pH 0.485671 0.102052 0.818416* 
OD 0.448529 0.818021* 0.236584 
Turbidez -0.307648 -0.845322* 0.430846 
Nitrato -0.771128* 0.367438 0.459097 
Fluoreto 0.924665* 0.161729 -0.014520 
PT 0.010026 -0.916395* 0.393400 
Transparência -0.466609 0.841130* 0.207194 
Variação Explicada % 40.6 30.7 24.3 

* - variáveis que mais contribuíram em relação ao VF, segundo a rotação de Varimax; CE - condutividade elétrica; TDS - sólidos totais dissolvidos; OD - oxigênio dissolvido; 

PT - fósforo total; 
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Figura 2. Dispersão dos escores dos VFs da PCA rotacionada, indicando a variabilidade espacial dos 

dados (pontos e estratos de profundidade) de acordo com os parâmetros físicos e químicos, em três pontos 

de amostragem do rio Poti (Teresina, PI). a) VF1 x VF2; b) VF1 x VF3; PT - fósforo total; Turb - 

turbidez; Transp - transparência; OD - oxigênio dissolvido; Nitra - nitrato; Temp - temperatura; TDS - 

sólidos totais dissolvidos; Fluor - fluoreto; CE - condutividade elétrica; Prof - profundidade; P1S - ponto 

1 superfície; P1F - ponto 1 fundo; P2S - ponto 2 superfície; P2F - ponto 2 fundo; P3S - ponto 3 

superfície; P3F - ponto 3 fundo; 

2.3.2 Fitoplâncton 

Foram registrados 52 táxons fitoplanctônicos, distribuídos entre cinco grupos 

taxonômicos (Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanobacteria, Euglenophyceae e 

Zygnemaphyceae). Chlorophyceae, Cyanobacteria e Bacillariophyceae foram melhores 

representados, com 19, 13 e 9 táxons, respectivamente (Tabela 3).  
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Tabela 3. Densidade fitoplanctônica (ind.mL
-1

) nas estações de amostragem no rio Poti, Teresina - PI em 

setembro de 2014. 

Grupos taxonômicos P1S P1F P2S P2F P3S P3F 

BACILLARIOPHYCEAE             

Acanthoceras magdeburgensis Honig 16 82       

Aulacoseira ambigua (Grun.) Sim. var. ambigua 33        

Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim. var. angustissima (O. Mül.) Sim.   20    20 

Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim. var. granulata   33 20     

Aulacoseira sp1   20     

Cyclotella sp.  115 65 102     

Discostella sp. 196 98   61    

Fragilaria sp. 16        

Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm.   16         

CYANOBACTERIA         

Aphanocapsa delicatissima W. Et G. S. West 65 16    102  

Aphanocapsa holsatica (Lemm.) Cronb. e Kom.        20 

Chroococcus sp. 33 16    20 20 

Cylindrospermopsis raciborskii (W.) Seen. e Sub. Rajú (9,0x5,0) 556 736 839 184 20 123 

Geitlerinema sp.   573     

Merismopedia tenuissima Lemm. 16 33 225 757 614 164 

Planktolyngbya limnetica (Lemm.) Kom.-Legn. e Cronb.      41 61 

Planktothrix agardhii (Gom.) Anag. e Kom.  49 9327 8693 3845 2189 

Pseudanabaena sp.   61 102 20  

Radiocystis sp.   205    41 

Raphidiopsis sp.     61    

Snowella atomus Kom. e Hindák 180 98      20 

Oscillatoriaceae não identificada 82 115         

CHLOROPHYCEAE         

Actinastrum hantzschii Lag. 16 33       

Chlamydomonas sp.  98 49       

Chlamydomonas sp2         

Closteriopsis sp.   33       

Coelastrum sp.         

Crucigenia tetrapedia (Kirch.) W. e G. S. West 33 16       

Crucigenia sp.         

Desmodesmus brasiliensis (Bohl). Hegew. 16        

Desmodesmus communis (Hegew.) Hegew.  16       

Desmodesmus denticulatus var. denticulatus (Lag.) Am., Friedl e 

Hegew. 16 16       

Dictyosphaerium pulchellum Wood  16      20 

Monoraphidium arcuatum (Kors.) Hind. 16        

Monoraphidium contortum (Thur.) Kom. – Legn.  49       

Pediastrum duplex Mey. var. duplex         

Monactinus simplex (Meyen) Corda      20    

Scenedesmus heteracanthus Guer. 16        

Scenedesmus sp. 16        

Schroederia setigera (Schröd.) Lemm.     20   20 

Tetraedron minimum (A. Br.) Hansg.  49       

Phacus longicauda var. attenuada (Pochm.) Hüb-Pest.             

EUGLENOPHYCEAE         

Trachelomonas sp. 16 16       

Trachelomonas sp1  16       

CRYPTOPHYCEAE         

Cryptomonas marssonii Skuja  16 82       41 

ZYGNEMAPHYCEAE         

Closterium lineatum Ehr. ex Ralfs     20    

Closterium sp1   41 20    

Cosmarium contractum Kirch.  16       

Cosmarium regnesi Reins. 16        

Cosmarium sp.  16   20    

Cosmarium sp1  33       

Staurastrum tetracerum (Kütz.) Ralfs ex Ralfs 16     20     

 

 



30 

Os valores de riqueza de espécies foram altos e variaram de 27 na estação P1F a 

sete na estação P3S, com média de 15 táxons por amostra (Tabela 3). Chlorophyceae e 

Cyanobacteria foram os principais grupos na estação P1. Cyanobacteria também foram 

as principais representantes nas estações P2 e P3 (Tabela 3).  

Os valores de densidade (Tabela 3) e biovolume (Fig. 3) foram altos em todas as 

estações, em toda a coluna de água, com valores máximos na estação P2. As 

cianobactérias foram dominantes em densidade e biovolume em todas as estações no 

rio, destacando-se Planktothrix agardhii, que ocorreu em todos as amostras (exceto 

P1S), com o maior valor de biomassa na estação P2, seguido da estação P3, e 

Cylindrospermopsis raciborskii que foi dominante na estação P1 (Fig. 3). As estações 

P2 e P3 apresentaram biovolume de cianobactérias acima dos limites permitidos (5 

mm
3
.L

-1
) pelo CONAMA (2005) para rios de classe 2, e a estação P2 apresentou 

biovolume acima do permitido (10 mm
3
.L

-1
) para águas de recreação (WHO, 2003) 

(Fig. 3). 

Chlorophyceae e Bacillariophyceae foram os seguintes grupos com maior 

contribuição a densidade (Tab. 3) e biomassa na estação P1, com baixa contribuição nas 

estações P2 e P3 (Fig. 3).  

Os valores do índice de diversidade de Shannon foram baixos, sendo menores nas 

estações P2 e P3, onde houve dominancia de P. agardhii (Fig. 4). 
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Figura 3. Biovolume de cianobactérias nas estações de amostragem no rio Poti, Teresina - PI em setembro 

de 2014.(* - valores acima do permitido (5 mm
3
.L

-1
) pela Legislação Brasileira, de acordo com a 

Resolução 357 (CONAMA, 2005); ** - valores acima do permitido tanto pela Legislação Brasileira (5 

mm
3
.L

-1
 - CONAMA 375/2005), quanto pelas orientações para ambientes de água recreativas seguras (10 

mm
3
.L

-1
 - WHO, 2003); P1S - ponto 1 superfície; P1F - ponto 1 fundo; P2S - ponto 2 superfície; P2F - 

ponto 2 fundo; P3S - ponto 3 superfície; P3F - ponto 3 fundo) 
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Figura 4. Biovolume das principais cianobactérias e índice de Shannon nas estações de amostragem no rio 

Poti, Teresina - PI em setembro de 2014. P1S - ponto 1 superfície; P1F - ponto 1 fundo; P2S - ponto 2 

superfície; P2F - ponto 2 fundo; P3S - ponto 3 superfície; P3F - ponto 3 fundo) 

 

2.3.3 Correlação entre Variáveis ambientais e Cianobactérias 

De todos os táxons amostrados, apenas o mais abundante (P. agardhii) apresentou 

correlação com algumas das variáveis ambientais selecionadas a partir da PCA 
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rotacionada por varimax (Tabela 2). P. agardhii correlacionou positivamente com a 

turbidez (r = 0.9344; p = 0.006) (Fig. 4a), PT (r = 0.9147; p = 0.011) (Fig. 4b) e 

profundidade (r = 0.9198; p = 0.009) (Fig. 4c).  
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Figura 4. Correlação entre variáveis ambientais e cianobactérias observadas na água do rio Poti (Teresina, 

PI): a) Turbidez e P. agardhii; b) Fósforo total (PT) e P. agardhii; c) Profundidade e P. agardhii. 
 

2.4 DISCUSSÃO 

 

As elevadas cargas de materiais alóctones e orgânicos, a partir de efluentes de 

esgotos e escoamento superficial de áreas urbanas e rurais recebidas pelo rio Poti, 

ocasionam a eutrofização do ambiente com variações na transparência, CE, turbidez e 

TDS, no período de estiagem (Matos et al., 2015). Elevadas concentrações de nutrientes 

acima dos valores permitidos por lei (CONAMA-357/2005) para rios de classe 2 já 

foram registradas em estudos anteriores para o rio Poti (Silva et al., 2010; Oliveira e 

Silva, 2014). 
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Além disso, a dominância das cianobactérias Planktothrix agardhii e 

Cylindrospermopsis raciborskii refletiram as condições eutróficas do ambiente 

estudado. Ambas as espécies já foram registradas em reservatórios eutrofizados do 

nordeste brasileiro (Bouvy et al., 1999; Huszar et al., 2000; Dantas et al., 2008) e em 

outras regiões do mundo (Istvánovics et al., 2000; Posselt e Burford, 2009; Bonilla et 

al., 2012). P. agardhii e C. raciborskii possuem comportamentos similares, sendo 

favorecidas em condições de mistura da coluna de água, tolerantes a deficiência de luz e 

sensíveis a o alto fluxo (Reynolds et al., 2002; Bonilla et al., 2012).  

Esse estudo, corrobora parcialmente com os resultados de Dantas et al. (2011), 

pois o rio Poti, apresenta características de estratificação, como sugerido pela VF1, as 

estações a montante, principalmente P1, apresentaram elevado biovolume da espécie C. 

raciborskii, que é típica de ambientes com elevada temperatura, transparência e baixa 

disponibilidade de nutrientes e turbidez (Bonilla et al., 2012), o que favorece sua ampla 

plasticidade ambiental, e ajuda a explicar sua ocorrência, embora de baixíssimo 

biovolume, nas estações a jusante.  

As estações P2 e P3 favorecem florações de P. agardhii que geralmente ocorre em 

ambientes eutrofizados, com elevadas cargas de nutrientes como fósforo e nitrato 

(Scheffer et al., 1997; Chorus e Bartram, 1999; Borics et al., 2000), além de águas rasas 

e quentes (Kurmayer et al., 2004), e não C. raciborskii, que é adaptada a baixas 

concentrações de nutrientes e turbidez, pois é capaz de estocar fósforo e fixar nitrogênio 

atmosférico por meio de heterocitos (Bouvy et al., 2000).   

Fonseca e Rodrigues (2007) também demonstraram que, principalmente, a 

condutividade elétrica e a turbidez influenciaram positivamente as cianobactérias em 

planícies de inundação no Rio Paraná, Brasil. Uma vez que estas variáveis limnológicas 
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indicam um nível relativo de nutrientes e partíclas em suspensão, que interferem na 

passagem da luz, disponíveis para estas comunidades (Biggs, 1990).  

A baixa diversidade de espécies fitoplanctônicas, juntamente com a dominância 

de P. agardhii, pode ser atribuída ao aumento da turbidez biogênica, como verificado 

por Bonilla et al. (2012). A dominância de P. agardhii já foi observada em março de 

2013 (comunicação pessoal). Embora alguns rios tropicais semiáridos brasileiros sejam 

ambiente favoráveis ao desenvolvimento fitoplanctônico (Sotero-Santos et al., 2006; 

Marcon et al., 2010), a baixa velocidade de corrente (Chorus e Bartram, 1999) e o 

processo de degradação da água, pela ação humana, refletem diretamente na redução da 

diversidade alfa fitoplanctônica e consequente dominância de cianobactérias (Fitzgerald 

et al., 1999; Bortolini et al., 2014; Rodrigues et al., 2015).  

P. agardhii pode produzir altas concentrações de cianotoxinas (microcistinas) 

(Kurmayer et al., 2004; Marcon et al., 2011), com alto potencial hepatotóxico e 

carcinogênico (Nishiwaki-Matsushima et al., 1992; Azevedo et al., 2002). A presença 

dessa espécie no ambiente é uma indicação indireta de que essas populações poderão vir 

a produzir, ou produzem, microcistina em algum momento de seu ciclo de vida 

(Fonseca et al., 2011; Mulvenna et al., 2012; Fonseca et al., 2015). 

A espécie C. raciborskii é amplamente relacionada à produção de saxitoxinas 

(neurotoxicas) e cilindrospermopsinas (hepatotoxica) (Carmichael, 1994; Hawkins et 

al., 1997; Lagos et al., 1997; Bouvy et al., 1999; Chorus e Bartram, 1999; Mulvenna et 

al., 2012), que atuam inibindo a condução nervosa, bloqueando os canais de sódio, 

afetando a permeabilidade ao potássio ou a resistência das membranas (Chorus e 

Bartram, 1999; Marcon et al., 2011), e a síntese proteíca em células renais, pulmonares 

e cardíacas de animais (Briand et al., 2004). 
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A ocorrência de florações tóxicas tem se tornado frequente e mais de 50% das 

florações testadas em diferentes países mostram-se tóxicas em bioensaios. No Brasil, 

aproximadamente 82% das cepas isoladas são bio- ou quimiotóxicas, das quais 90,3% 

são hepatotóxicas e as demais são neurotóxicas, passíveis de bioacumulação e 

biomagnificação ao longo das cadeis tróficas (Fonseca et al., 2011).  

Diante disso, é necessário o constante monitoramento das cianobactérias, uma vez 

que, ao longo dos anos, as florações podem tornar-se cada vez mais abundantes e 

acarretarem riscos à saúde humana e do ambiente (Sá et al., 2010). 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O rio Poti, tropical semiárido raso, durante a estiagem, possui condições lênticas e 

características eutróficas. A estabilidade na coluna de água, junto com a disponibilidade 

de nutrientes favorece a ocorrência e dominância de espécies de cianobactérias, como P. 

agardhii e C. raciborskii, associadas ao fósforo e turbidez, em ambientes de elevada 

temperatura. São necessários estudos de identificação e quantificação de cianotoxinas 

neste ambiente aquático, a fim de avaliar o potencial tóxico desses organismos, bem 

como os potenciais riscos morfofisiológicos e genéticos destas toxinas aos organismos 

aquáticos e ao homem. 
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3 AVALIAÇÃO TOXICOGENÉTICA DE UM RIO TROPICAL SEMIÁRIDO 

(RIO POTI, TERESINA-PIAUÍ) SOB INFLUÊNCIA ANTROPOGÊNICA. 

 

RESUMO: Rios tropicais semiáridos rasos podem apresentar características lênticas 

devido ao represamento de água à jusante, o que possibilita sua estratificação. A ação 

antropogênica nesse ambiente favorece sua eutrofização, eleva a concentração de 

metais, e favorece até o desenvolvimento de cianobactérias potencialmente tóxicas. 

Avaliou-se o pontencial toxicogenético da água do rio Poti, de forma associada com a 

concentração de componentes metálicos, devido às contaminações urbanas. A 

genotoxicidade foi avaliada em Oreochromis niloticus, e a toxicidade, citotoxicidade e 

mutagenicidade em Allium cepa. Significantes danos ao DNA de células sanguíneas de 

O. Niloticus foram observados, e associados aos íons metálicos Fe, Al, Cu, Cr e Zn. 

Associações entre Fe e citotoxicidade, e  Al e mutagenicidade foram evidenciadas. O rio 

Poti está contaminado com químicos, incluindo os metais, de origem antropogênica, que 

podem ocasionar danos toxicogenéticos em espécies do ecossistema, bem como a saúde 

humana.  

 

Palavras chave: Rio tropical lêntico, Citotóxico, Genotóxico, Mutagênico, Metais 
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Evaluation of toxicokinetics in a semi-arid tropical river (Poti River, Teresina-

Piaui) under anthropogenic influence. 

 

ABSTRACT: Shallow semi-arid tropical rivers may have lentic characteristics due to 

downstream water impoundment, which enables its stratification. The anthropogenic 

action in this environment favors their eutrophication, raises the concentration of metals 

and promotes the development of potentially toxic cyanobacteria. Was evaluated the 

toxicogenic potential on the water of Poti River, in association with the concentration of 

metallic components due to urban contamination. The genotoxicity was evaluated in 

Oreochromis niloticus, and toxicity, cytotoxicity and mutagenicity in Allium cepa. 

Significant DNA damage in blood cells of O. niloticus was observed and it was 

associated with metal ions Fe, Al, Cu, Cr and Zn. Associations between Fe and 

cytotoxicity, and Al and mutagenicity were found. The Poti River is contaminated with 

chemicals, including metals of anthropogenic origin that may cause toxicogenics 

damage to ecosystem species and human health. 

 

Keywords: Lentic tropical river, Cytotoxic, Genotoxic, Mutagenic, Metals 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

A poluição dos recursos hídricos é um problema mundial (Ohe et al., 2003; Monte 

Egito et al., 2007), e pode causar efeitos diretos à saúde, uma vez que os poluentes 

podem ser toxicogenéticos, provocando problemas como câncer, arteroesclerose, 

doneças cardiovasculares e o envelhecimento prematuro (Radi´c et al., 2010). A ação 

antropogênica tem permitindo a liberação indiscriminada de agentes poluidores no 

ambiente, dentre eles vários metais pesados. A contaminação dos vários ambientes pela 

ação antrópica pode resultar em conseqüências irreversíveis para a biota que habita estes 

locais (Manzano et al., 2015). 

Todos os seres vivos estão em interação com o meio ambiente, que exerce 

influência direta sobre estes organismos e pode ocasionar modificações em seu material 

genético (Farmer e Sing, 2008). As modificações no índice de divisão celular e/ou na 

estrutura do DNA são prejudiciais às células, uma vez que podem interferir em 

processos vitais, como a duplicação do DNA e a transcrição gênica. Estas modificações 

também podem causar mutações gênicas e aberrações cromossômicas, eventos estes que 

contribuem para o desenvolvimento de processos cancerosos ou morte celular (Ossana 

et al., 2013). A detecção destes produtos poluentes e seus prováveis efeitos nos 

organismos são importantes no estudo do impacto que eles podem trazer às populações 

animal, vegetal e, principalmente, humana (Leme e Marin-Morales, 2009). 

Íons metálicos são bem conhecidos como indutores de estresse oxidativo, pois 

podem estimular a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) por dois 

mecanismos diferentes, um é a relação dos metais ao processo oxidativo e o outro é 

capacidade de gerarem radicais livres por conta dos íons de valência mutável. O estresse 

oxidativo em hidrobiontes pode ocorrer devido à abundância de íons metálicos de 

transição, ou seja, esses íons podem ter alterados seus estados de valência. Os íons que 
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geralmente estão relacionados ao estresse oxidativo são o ferro, cobre, cromo. Os três 

primeiros íons podem doar elétrons para o H2O2, e gerar radical hidroxil e anions na 

reação de Fenton, produzindo ROS (Lushchak, 2011). Outros metais, como alumínio e 

zinco, podem interagir com outros íons, formando compostos tóxicos capazes de alterar 

a formação e funcionamento de proteínas celulares (Kumar et al., 2015). 

No entanto, para avaliar os riscos toxicogenéticos de misturas complexas, teste 

ecotoxicológicos (citotoxicidade, genotóxicidade e mutagenicidade) são realizados em 

microorganismos, células de animais e plantas, isoladamente ou combinados com 

análise de substâncias químicas (Smaka-Kincl et al., 1996; Ohe et al., 2003; Zegura et 

al., 2009; Mazzeo et al., 2013). Os testes genotóxicos permitem  avaliar as rápidas 

mutações ao DNA, passíveis ou não de reparo; os mutagênicos,  avaliam as mutações 

estáveis, não reparadas; e os citotóxicos, as  alterações ou bloqueios na cinética do ciclo 

celular. Esses testes são amplamente utilizados para detectar lesões em estudos de 

ecotoxicologia aquática, devido a capacidade de integrar a biologia dos organismos em 

seus ambientes naturais com suas resposta toxicológicas (Nikinmaa e Tjeerdema, 2013). 

Em ambientes aquáticos, os peixes são organismos frequentemente empregados 

como bioindicadores da qualidade hídrica, e em programas de biomonitoramento da 

presença de metais e outros poluentes (Udroiu et al., 2006; Torres de Lemos et al., 

2007; Marcon et al., 2010). Também fornecem informações da biodisponibilidade dos 

poluentes hídricos para biomagnificação (metais), além de serem parte constituinte da 

dieta humana. Os dados de bioensaios com peixes tem evidenciado boa correlação com 

resultados de genotoxicidade obtidos em células humanas expostas a mutágenos 

(Marcon et al., 2010).  

A espécie exótica de peixe Oreochromis niloticus, popularmente conhecida com 

Tilápia do Nilo, tem sido muito difundida para estudos de genotoxicidade, tendo em 
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vista que possui alta mobilidade na coluna de água e nos manaciais, hábito alimentar 

onívoro, acentuada capacidade de adaptação e ocorre em diferentes regiões do mundo 

(Çavas e Ergene-Gozukara, 2005). Esta espécie tem sido utilizada por muitos cientistas 

em trabalhos de biomonitoramento hídrico em diferentes regiões do Brasil (Cestari et 

al., 2004; Souza e Fontinatti, 2006; Hoshina et al., 2008; Linde-Arias et al., 2008; 

Barbosa et al., 2010; Marcon et al., 2010). 

As plantas também são excelentes sistemas biológicos, pois funcionam como 

bioindicadores de toxicidade devido sua alta sensibilidade para detectar agentes de 

efeitos citotóxicos e mutagênicos, em diferentes ambientes, e pela sua capacidade de 

avaliar esses efeitos por meio de diversos mecanismos genéticos, a partir de mutações 

pontuais e aberrações cromossômicas. A espécie Allium cepa (2n=16) é um dos 

melhores sistemas para avaliação do potencial citotóxico e mutagênico de substâncias 

ambientais (Fiskesjo, 1985; Leme e Marin-Morales, 2009), e é muito utilizada no 

monitoramento do efeito do potencial signergético de uma mistrura de poluente, 

incluindo metais pesados, e substâncias químicas hidrofílicas e lipofílicas (Fiskejö, 

1985; Grover e Kaur, 1999; Ranks et al., 2002; Caritá e Marin-Morales, 2008). 

O rio Poti, tropical semiárido raso, com características lenticas, e estratificado 

durante a estiagem (Matos et al., 2015a) percorre a área urbana de Teresina (Piauí, 

Brasil), e vem sofrendo consequencias diretas do desenvolviento desta cidade, uma vez 

que não há um sistema de esgotamento sanitário que contemple toda a cidade, o que 

prejudica o rio pelo aumento da carga de poluentes, principalmente no período de 

estiagem, reduzindo o indice de qualidade da água (IQA) (Oliveira e Silva, 2014), como 

consequência de sua eutrofização artificial (Smith et al., 1999). 



46 

Este rio também apresenta elevada biomassa de cianobactérias, dentre elas 

espécies potencialmente tóxicas, que secretam cianotoxinas, como a microcistina, no 

período de estiagem (Matos et al., 2015b) A presença desse microorganismos tóxicos 

nestas fontes hídricas, provavelmente, colaboram para indução de alterações genéticas 

estáveis nos organismos expostos (Ergene et al., 2007; Marcon et al., 2010). 

A preocupação com o impacto ambiental e a saúde humana sugere a realização de 

trabalhos para detectar a presença de poluentes metálicos no ambiente aquático, e seus 

possíveis efeitos toxicogenéticos. Entretanto, pouca atenção ainda é dada à presença de 

agentes toxicogenéticos na região Nordeste do país (Marcon et al., 2010). Este estudo 

teve como objetivo avaliar o potencial genotóxico, mutagênico e citotóxico da água do 

rio Poti, na área urbana de Teresina, e correlacionar os possíveis danos com os 

poluentes metalicos alumínio (Al), cobre (Cu), cromo (Cr), ferro (Fe) e zinco (Zn). 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Área de estudo e pontos de coleta 

O rio Poti está localizado no nordeste do Brasil, nascendo a oeste do estado do 

Ceará, com foz no município de Teresina (Piauí-Brasil), ao encontrar o rio Parnaíba, um 

de seus maiores afluentes. Em todo o seu curso, possui direção definida pela estrutura 

geológica, encaixando-se em fraturas e falhas regionais do solo (Lima, 1982). 

Classificado como rio de classe 2 (destinado ao abastecimento para consumo humano, 

após tratamento convencional; a proteção das comunidades aquáticas; a recreação de 

contato primário; a irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 

campos de esporte e lazer, com os quais o publico possa vir a ter contato direto; e a 
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aquicultura e atividade de pesca), com base na resolução nº 357 (CONAMA, 2005), 

segundo Damasceno et al. (2008); Silva et al. (2010); e Oliveira e Silva (2014). 

Os três locais de amostragem selecionados no rio são equidistantes um do outro, 

dentro dos 26 km de perímetro urbano teresinense (Fig. 1). Ponto 1 (P1), próximo a 

Curva São Paulo (5° 6'53.16"S e 42°43'52.81"W); Ponto 2 (P2), próximo a ponte da 

Primavera (5° 3'51.50"S e  42°48'24.82"W); Ponto 3 (P3), próximo a ponte do Poti 

Velho (5° 2'2.76"S e 42°49'48.57"W), a aproximadamente 1000 metros da foz com o rio 

Parnaíba. O P1 representa o início da área urbana de Teresina, sofrendo influência 

apenas das comunidades rurais ribeirinhas e extratoras de areia e rochas para construção 

civil, a montante da cidade; o P2, representa a zona intermediária do município, 

sofrendo influencia de quase 2/3 da área urbana, que despeja muitos esgotos sem 

tratamento; o P3, representa o fim da área urbana, sofrendo influências das atividades de 

dragagem e horticulturas praticadas as margens do rio. Cada um dos pontos foi avaliado 

quanto aos estratos: superfície (S) e fundo (F).  

As amostras de água utilizadas como controles (positivo e negativo) para os testes 

com Oreochromis niloticus foram provenientes de tanque de psicultura, e água 

desclorificada para o teste Allium cepa. As amostragens foram realizadas no mês de 

setembro de 2014, período de estiagem e mais quente do ano, que corresponde ao 

inverno quente sem chuvas, assemelhando-se ao verão, nesta região do estado do Piauí. 
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Figura 1. Localização dos pontos de coletas (1, 2 e 3) em estudo de área da bacia do rio Poti, Teresina, 

Piauí, Brasil  

 

3.2.2 Análise química da água 

As amostras de água foram coletadas, em tréplicas, a 25 cm da superfície e 

próximo ao fundo de cada ponto. Manualmente, a superfície com frascos de politileno 

(500 ml) e no fundo com garrafa de Van Dorn, de fluxo horizontal (5 litros). 

Imediamente após a coleta,  as amostras foram armazenadas em garrafas estéreis de 500 

mL, refrigeradas a 4°C, transportadas e analisadas, em laboratório, dentro de 24h, a fim 

de avaliar os níveis de metais ferro (Fe) (mg/L), zinco (Zn) (mg/L), cobre (Cu) (mg/L) e 

cromo (Cr) (mg/L), por espectrofotometria em chama de absorção atômica, de acordo 

com APHA, 2005. As amostras de água foram acidificadas e, posteriormente, foram 

submetidas à digestão ácida, e subsequente concentração para leitura em 

espectrofotômetro de absorção atômica (modelo Varian-AA50B). Já o alumínio (Al) 

(mg/L) foi quantificado pelo Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (Rice et al., 2012). Amostras de água de tanques de psicultura local foram 
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utilizadas como controle (CO). A soma de todas as concentrações de metais por ponto e 

estrato foi considerada como metais acumulados (Marcon et al., 2010). 

 

3.2.3 Bioensaios com Oreochromis niloticus  

Exemplares da espécie Oreochromis niloticus, provenientes de tanques de 

psicultura do comércio local, foram o sistema-teste animal utilizado para os ensaios 

cometa (genotoxicidade), micronúcleo (mutagenicidade) e anormalidades 

nucleares/celulares (citotoxicidade), in vivo, em condições de laboratório. Os animais (± 

15cm),  foram aclimatados (29 ± 2ºC, pH 7,8 ± 0,3) em tanque de 350L (Duarte et al., 

2012), e posteriormente transferidos para aquários, onde foram expostos às amostras de 

água do rio Poti. Foram utilizados 24 aquários de 15L, e cada aquário recebeu um peixe.  

Foi utilizado 03 aquários (replicas) para cada tratamento (CN, P1S, P1F, P2S, P2F, P3S, 

P3F e CP). Um terço da água dos aquários foi diariamente renovada, durante todo o 

tempo de exposição, 6 dias (144h). O agente citotóxico, genotóxico e mutagênico 

utilizado como controle positivo para os testes com Oreochromis niloticus foi a 

ciclofosfamida, na concentração de 4 mg/L, injetado intraperitonealmente, abaixo da 

nadadeira peitoral, de acordo com Bolognesi e Hayashi (2011). A água dos tanques de 

psicultura, onde os peixes foram adquiridos, foi utilizada nos tratamentos controle 

negativo (CN) e positivo (CP). 

Após o período de exposição, necessário a cada teste toxicogenético, foi coletado 

0,5ml de sangue de cada animal, por punção branquial com seringas heparinizadas, para 

a realização dos ensaios. Logo após a rápida punção, cada exemplar foi imediatamente 

devolvido ao aquário, dando continuidade ao experimento. Depois da última punção 

branquial, os exemplares foram expostos à solução anestésica onde foram eutanasiados 

de acordo com a CEUA, 2008 (Comissão de Ética no Uso de Animais de 
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Experimentação / Brasil), e armazenados no museu de Zoologia do Departamento de 

Biologia da UFPI. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal da UFPI, n° 103/14 (ANEXO 2B), bem como pelo Sistema de 

Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) do Miniestério do Meio 

Ambiente (MMA) Brasileiro, n° 34021-5 (ANEXO 2C). 

 

3.2.4 Ensaio Cometa 

Este teste foi realizado após o período de 24 e 72hs de exposição à água do rio 

Poti, assim também se fez para os controles, de acordo com o protocolo de Singh et al. 

(1988), com modificações. O procedimento consistiu em misturar cuidadosamente em 

um microtubo 5µL de sangue branquial de peixes com 100µL de agarose de baixo ponto 

de fusão (0,5%), à 37ºC. Em seguida, a mistura foi espalhada sobre uma lâmina 

previamente coberta com agarose de normal ponto de fusão (1.5%) e coberta com 

lamínula. Foram preparadas 03 lâminas para cada animal (exemplar), que seguiram para 

geladeira por 10min para solidificar a agarose e posterior remoção da lamínula. Logo 

depois, as lâminas foram mergulhadas na posição vertical em recipientes, protegidos da 

luz, com solução de lise gelada (89% de sol. lise estoque, 1% Triton X-100, 10% 

DMSO, pH=10; solução de lise estoque 2,5M NaCl, 100mM EDTA, 10mM Tris, 

pH=10), a fresco, por no mínimo 12h. Passado o tempo de lise, as lâminas foram 

submetidas à eletroforese em solução alcalina (1mM EDTA, 300mM NaOH; pH>13), 

nas seguintes condições: 25V (0.74V/cm), 300mA, 20min em ambiente de baixa 

luminosidade. Após a eletroforese, as lâminas foram neutralizadas em tris-HCl (0,4 M, 

pH=7.5) gelado por 15min, cuidadosamente mergulhadas em água destilada gelada, e 

secas ao ar livre. Finalmente, as lâminas foram fixadas em metanol absoluto gelado por 

3min, secas ao ar livre, e o DNA foi corado com Nitrato de Prata, baseado no protocolo 
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de Cerda et al. (1997). Os padrões de migração do DNA foram visualmente 

determinados pelo tamanho da cauda do cometa em 5 classes, de 0 (ausência de dano) a 

4 (dano máximo), segundo Collins (2004), amplamente reproduzido na literatura 

(Burlinson  et al., 2007; Hartmann et al., 2001) a partir de microscopia óptica em 

ampliação de 1000X. Para cada lâmina, foram examinadas 100 células, totalizando 300 

células por animal, ou 900 células por tratamento, e controle. Foram considerados dois 

parâmetros: o índice de danos – ID (0-400) e a frequência de danos – FD (0-100%). 

Para o cálculo ID, as células foram, visualmente, classificadas em cinco classes, de 

acordo com o tamanho da cauda dos cometas (0 = sem cauda; 4 = máximo comprimento 

da cauda), o que resultou em um escore único de danos ao DNA de cada amostra, 

segundo Singh et al. (1988). A FD, em %, foi calculada para cada amostra, com base no 

número de células com cauda em relação às células com dano 0: FD = 100-N0. Todas as 

lâminas foram codificadas para análise cega. 

 

3.2.5 Teste do micronúcleo (MN) e Alterações morfológicas nucleares (AMN)  

Estes testes foram realizados após os períodos de 3 dias (72hs) e 6 dias (144hs) 

de exposição a água do rio Poti, assim também se fez para os controles, de acordo com 

os protocolos de Fenech et al. (1999) e Souza e Fontanetti (2006). Após esses períodos, 

lâminas com esfregaço de uma gota de sangue branquial, cada, secas ao ar live, foram 

fixadas em metanol absoluto por 10min e coradas com Giemsa 10%. Para cada animal 

(exemplar) foram preparadas 03 lâminas, e um total de 3.000 células foram analisadas 

para cada indivíduo, utilizando microscópio óptico sob ampliação de 1000X. A 

frequência de micronúcleos e de brotos nucleares determinaram a mutagenicidade, e a 

frequência das alterações morfológicas nucleares (blebbed, lobed e notched) e das 

células binucleadas determinaram a citotoxicidade nos eritrócitos dos peixes estudados, 
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de acordo com Carrasco et al. (1990), Fenech et al. (1999), Souza e Fontanetti (2006). 

Todas as lâminas foram codificadas para análise cega. 

 

3.2.6 Teste Allium cepa 

O teste A. cepa avaliou os potenciais citotóxico, a partir do índice mitótico (IM), 

e mutagênico, a partir das alterações cromossômicas (AC) e micronúcleos (MN), em 

meristema radicular de cebola expostas as águas do rio Poti, assim também se fez para 

os controles, de acordo com Guerra e Souza (2002). Inicialmente, os bulbos foram 

germinados em água destilada, durante 48hs, à temperatura ambiente. Após a 

germinação, as raízes foram expostas a água do rio Poti por 24, 48 e 72hs. Após cada 

tempo de exposição (TE), as raízes foram recolhidas e fixadas em etanol-ácido acético 

(3:1), fresco, durante 24hs. Depois foram lavadas em água destilada e hidrolisadas em 

HCl 1M à 60°C, durante 10 minutos, maceradas sobre lâmina histológica, com descarte 

da coifa, coradas com duas gotas de orceina acética a 2%, cobertas com lamínula 

seguido de suave esmagamento com dedo polegar. Foram utilizadas repetições de 05 

bulbos para cada tratamento, e 03 lâminas produzidas por bulbo e tempo de exposição. 

Água destilada foi utilizada como controle negativo (CN) e sulfato de cobre 

0,0006mg/ml como controle positivo (CP) (Athanásio et al., 2014). 

O potencial citotóxico de cada tratamento foi determinado por IM, o número de 

células normais em divisão por 1000 células contadas. A citotoxicidade aumenta à 

medida que o IM diminui, significativamente, em relação ao CN. O potencial 

mutagênico foi avaliado pela frequência de AC: células portadoras de perdas e 

fragmentos cromossômicos, pontes anafásicas e telofásicas, aderências cromossômicas, 

entre outras anormalidades, observadas nas diferentes fases da divisão celular (prófase, 

metáfase, anáfase, telófase), e de MN, observados durante a intérfase ou prófase. As 
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análises foram realizadas em microscópio óptico sob ampliação de 400X, observando 

1000 células por bulbo. Todas as lâminas foram codificadas para análise cega. 

 

3.2.7 Análise Estatística 

As concentrações de metais, por ponto e estrato, comparadas ao CN, foram 

analisados por ANOVA com pós teste de Fisher (LSD), através do software 

STATISTIC 8.0 (StatSoft, Inc., USA). Análise de componentes principais (PCA) foi 

realizada a fim de identificar a variação de metais no ambiente, utilizando o pacote 

software PC-ORD 6.0. Os componentes principais que mais explicaram a variância total 

do conjunto de dados foram determinados com base no critério de Kaiser, eixos com 

autovalores maiores do que um. A partir dos componentes principais, foi realizada a 

rotação de varimax para identificação das variáveis (metais) que melhor explicaram 

cada eixo, classificados como varifactores (VF) (Ruzdjak e Ruzdjak, 2015).  

Os dados citotóxico, genotóxicos e mutagênicos foram analisados pelo teste 

Nested RM-MANOVA, com pós teste de Fisher (LSD), e todos os pontos por estrato 

foram comparados entre si e com os controles. Correlação de Pearson foi realizada entre 

os dados citotóxicos, genotóxicos e mutagênicos e as concentrações de metais na água, 

a fim de identificar quais variáveis estão associadas a cada tipo de dano toxicogenético 

(STATISTIC 8.0). As diferenças em p < 0,05 e p ≤ 0,001 foram consideradas 

estatisticamente significativas para todas as análises (Ruzdjak e Ruzdjak, 2015). 

 

3.3 RESULTADOS 

 

3.3.1 Análise química da água 
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Os resultados obtidos por ANOVA mostraram diferenças significativas (p<0.05) 

nas concentrações de Zn e Al de P1 e P2 comparados ao CO. P1 apresentou diferenças 

significantes nas concentrações de Al, comparado aos demais pontos. P2 teve 

significativas concentrações de Cu, comparado aos demais pontos. Não foram 

registradas diferenças significativas quanto aos valores de Fe e Cr. Considerando os 

metais acumulados, P2 foi significativamente diferente comparado a CO e P3. 

Não houve diferença significativa entre estratos (S e F) quanto aos metais 

avaliados, considerando todo o rio. No entanto, observando cada ponto (P1, P2 e P3), é 

possível perceber diferenças significativas em P1S, com maiores valor de Al (p=0.020) 

e menor de Zn (p=0.001), comparado a P1F. P2S com maior Zn (p=0.001) e menor Fe 

(p=0.001), assim como metais acumulados (p=0.004), comparado a P2F. P3S com 

maior Al (p=0.02) comparado a P3F. Também se percebeu que os metais Cu (todos os 

pontos), Fe (P2F) e Al (P1S e F) extrapolam os valores permitidos pela Legislação 

Ambiental Brasileira (CONAMA-357/2005) para rios de classe 2 (Tabela 1). 

Tabela 1. Concentrações de metais (media ± desvio padrão) nas amostras de água coletadas em três 

diferentes pontos do Rio Poti (Teresina, PI), e controle, em setembro de 2014. 

Pontos de 

coletas 

Fe 

mg/mL 

Al 

mg/mL 

Zn 

mg/mL 

Cr 

mg/mL 

Cu 

mg/mL 

Total 

CO 0.010 ± 0.001 0.001 ± 0.002 0.007 ± 0.005 0.003 ± 0.003 0.001 ± 0.001 0.022 ± 0.012 

PIS 0.010 ± 0.001 0.200 ± 0.010* a 0.040 ± 0.001 a 0.01 ± 0.003 a 0.015 ± 0.005* 0.278 ± 0.013 

P1F 0.100 ± 0.002 0.130 ± 0.060* a 0.075 ± 0.015 a 0.006 ± 0.005 0.030 ± 0.001* 0.343 ± 0.058 

P2S 0.040 ±0.001 0.080 ± 0.029 a 0.100 ± 0.001 a 0.006 ± 0.003 0.050 ± 0.050* a 0.276 ± 0.05 

P2F 0.630 ± 0.460* a 0.067 ± 0.029 a 0.035 ± 0.005 a 0.008 ± 0.005 0.050 ± 0.000* a 0.792 ± 0.476 a 

P3S 0.100 ± 0.001 0.083 ± 0.029 0.040 ± 0.020a 0.008 ± 0.004 0.010 ± 0.000* 0.248 ± 0.017 

P3F 0.040 ± 0.001 0.017 ± 0.029 0.040 ± 0.001 a 0.004 ± 0.001 0.015 ± 0.005* 0.115 ± 0.038 

Legislação 0.3 0,1 0.18 0.05 0.009 - 

* - valores que extrapolam o permitido pela legislação Brasileira, de acordo com a Resolução 357 

(CONAMA, 2005); a - valores superiores quando comparados ao controle (CO); Fe - ferro; Al - alumínio; 

Zn - zinco; Cr - cromo; Cu - cobre; CO - controle; P1S - ponto 1 superfície; P1F - ponto 1 fundo; P2S - 

ponto 2 superfície; P2F - ponto 2 fundo; P3S - ponto 3 superfície; P3F - ponto 3 fundo;   

 

A análise de componentes principais (PCA) entre os metais, por pontos (P1, P2 e 

P3) e estratos (S e F), revelou que os três primeiros componentes principais (CP) 
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explicam 85.1% da variância total, pelo critério de Kaiser, com componentes  

individuais explicando 36.1%, 28.1% e 20.9%, cada. Após a rotação de varimax, a 

porcentagem da variância total explicada pelos três CPs mudou para 34%, 27.3% e 

23.8%, agora sendo caracterizadas como varifatores (VF) ou componentes rotacionadas, 

destacando as variáveis (metais) que mais influenciaram, positivamente e 

negativamente, cada VF (Tabela 2).   

Tabela 2. Cargas dos 5 metais (variáveis), em componentes principais rotacionadas por Varimax. 

 VF1 VF2 VF3 

Ferro -0.182523 -0.917315* 0.077430 

Zinco 0.850593*
 

0.232363 -0.131740 

Cromo -0.662753 -0.289108 -0.517776 

Cobre 0.709850* -0.610945 0.054676 

Alumínio 0.029229 0.116517 -0.945753* 

Variação Explicada % 34 27.3 23.8 

* - parâmetros que mais contribuíram em relação ao VF, segundo a rotação de Varimax;  

 

 

A primeira componente rotacionada (VF1), responsável por 34% da variância 

total, separa P2S dos demais pontos/estratos por influência positiva do Zn e Cu (Fig. 2). 

A VF2 (27.3%) separa P2F negativamente dos demais pontos/estratos por influência do 

Fe (Fig. 2a). A VF3 (23.8%) separa negativamente o P1 (S e F) dos demais pontos por 

influência do Al (Fig. 2b). 
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Figura 2. Dispersão dos escores dos VFs da PCA rotacionada, indicando a 

variabilidade espacial dos dados (pontos e estratos de profundidade) de acordo 

com os metais, em três pontos de amostragem do rio Poti (Teresina, PI). a) 

VF1 x VF2; b) VF1 x VF3; Zn - zinco; Cu - cobre; Fe - ferro; Al - alumínio; 

P1S - ponto 1 superfície; P1F - ponto 1 fundo; P2S - ponto 2 superfície; P2F - 

ponto 2 fundo; P3S - ponto 3 superfície; P3F - ponto 3 fundo. 

 

3.3.2 Danos ao DNA de células sanguíneas de Oreochromis niloticus  

O índice de dano (ID) e a frequência de dano (FD), a partir de células sanguíneas 

de O. niloticus, dos pontos (P1, P2 e P3) foram significativamente (p=0.0001) maiores 

quando comparados ao controle negativo (CN), e menores quanto ao controle positivo 
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(CP), indicando que as amostras de água do rio Poti podem induzir danos genotóxicos 

em espécies do ecossistema devido o aumento significativo (p=0.02) do índices e 

frequências de danos de 24h para 72h de exposição. Amostras do P3 foram mais 

genotóxicas (p=0.01) do que P2. Não houve diferença genotóxica entre os estratos 

(superfície e fundo) em nenhu ponto do rio (Tabela 3). 

Tabela 3. Índice de dano (ID) e Frequência de dano (FD) (media ± desvio padrão), a partir de Ensaio 

Cometa em células de eritrócitos de Oreochromis niloticus, por pontos e estratos de amostragem do Rio 

Poti (Teresina, PI). 

Ponto/Estrato 
24h 72h 

ID FD ID FD 

CN 76.9 ± 14.8          47.7 ± 7.1 85.7 ± 6.0    53.4 ± 3.0 

P1S 153.9 ± 23.9* 71.2 ± 11.5* 143.9 ± 12.5* 69.7 ± 2.7* 

P1F 143.1 ± 35.1* 66.0 ± 9.2* 156.7 ± 9.2* 71.2 ± 3.1* 

P2S 127.0 ± 26.7* 65.1 ± 7.0* 157.1 ± 31.0* 69.7 ± 6.2* 

P2F 147.5 ± 17.7* 67.5 ± 5.2* 128.4 ± 23.5* 64.2 ± 7.0* 

P3S 145.6 ± 19.4* 63.0 ± 6.8* 158.6 ± 17.8* 72.4 ± 5.5* 

P3F 154.4 ± 22.6* 70.9 ± 4.8* 176.4 ± 13.1* 77.0 ± 4.3* 

CP 276.1 ± 22.5 89.2 ± 3.7 286.3 ±15.9 90.4 ± 3.0 

* - significativamente comparado aos controles (p < 0.05); CN - controle negativo; P1S - ponto 1 

superfície; P1F - ponto 1 fundo; P2S - ponto 2 superfície; P2F - ponto 2 fundo; P3S - ponto 3 superfície; 

P3F - ponto 3 fundo; CP - controle positivo. 

 

3.3.3 Mutagenicidade e citotoxicidade em células sanguíneas de Oreochromis niloticus  

Em células sanguíneas de O. niloticus foi observada mutagenicidade 

(micronúcleos e brotos nucleares) apenas em P1F, comparado a CN (p=0.0001). Em P1 

foi observada maior mutagenicidade do que P2 (p=0.0005) e P3 (p=0.016). CP foi 

mutagênico comparado a CN e a todos os pontos (p=0.0001). Não houve diferença 

mutagência significante entre os estratos (superfície e fundo) em todos os pontos do rio. 

No entanto, notou-se em P1F maior mutagenicidade do que em P1S (p=0.001). Quanto 

à citotoxicidade (anormalidades nucleares e células binucleadas), foi observado maior 

citotóxicidade em P2 comparado ao CN (p=0.011). CP foi citotóxico comparado a CN e 

a todos os pontos (p=0.0001). No entanto, ao consideramos os pontos por estrato, P2F 

(p=0.0001) e P3F (p=0.015) foram citotóxicos comparados ao CN. O fundo de P2 
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(p=0.0018) e P3 (p=0.041) são mais citotóxicos do que suas superfícies. Não houve 

diferença mutagênica nem citotóxica significante entre tempos de exposição (72h e 

144h) (Tabela 4).  

Tabela 4. Níveis de Mutagenicidade (Mut) (micronúcleos e brotos nucleares) e Citotoxicidade (Cito) 

(anormalidades nucleares e células binucleadas) (media ± desvio padrão), a partir de células de eritrócitos 

de Oreochromis niloticus, por pontos e estratos de amostragem do Rio Poti (Teresina, PI). 

Ponto/Estrato 
72h 144h 

Mut Cito Mut Cito 

CN 8.5 ± 3.1 2.4 ± 1.4 5.1 ± 2.2 1.8 ± 1.1 

P1S 9.0 ± 5.0 1.6 ± 1.4 8.1 ± 2.4 5.9 ± 3.6 

P1F 20.6 ± 16.4* 3.8 ± 2.1 10.1 ± 2.3* 3.2 ± 2.2 

P2S 5.1 ± 2.9 2.3 ± 2.2 4.8 ± 2.4 3.2 ± 2.1 

P2F 7.7 ± 1.6 6.9 ± 3.1* 5.9 ± 2.6 5.1 ± 3.0* 

P3S 14.6 ± 6.7 3.2 ± 2.8 3.5 ± 1.8 1.9 ± 1.1 

P3F 11.3 ± 4.9 5.0 ± 3.0* 2.1 ± 2.0 4.0 ± 1.8* 

CP 27.1 ± 7.4 14.7 ± 3.2 30.9 ± 5.6 9.3 ± 3.4 

* - significativamente comparado aos controles (p < 0.05); CN - controle negativo; P1S - ponto 1 

superfície; P1F - ponto 1 fundo; P2S - ponto 2 superfície; P2F - ponto 2 fundo; P3S - ponto 3 superfície; 

P3F - ponto 3 fundo; CP - controle positivo. 

 

3.3.4 Citotoxicidade e mutagenicidade em raizes de meristemas de Allium cepa  

Em meristema radicular de Allium cepa, foi  observada citotoxicidade em P2 

(0.0003) e P3 (p=0.0006) comparados ao CN. P2 e P3 foram mais citotóxicos do que P1 

(p=0.0001). CP foi citotóxico comparado a CN e aos outros pontos (p=0.0001), exceto a 

P2F e P3S, que foram tão citotóxicos quanto CP (p=0.0001). Também foi observado 

mutagenicidade (AC - alterações cromossômicas) em P1 (p=0.0009), P2S (p=0.006) e 

P3 (p=0.0001) comparados ao CN. P3 foi mais mutagênico do que P2 (p=0.002). CP foi 

mutagênico comparado a CN e a todos os pontos (p=0.0001). A citotoxicidade e a 

mutagenicidade aumentaram com o tempo (24h, 48h e 72h) de exposição (p=0.01). Não 

houve diferença citotóxica nem mutagência significante entre estratos (superfície e 

fundo) do rio Poti. No entanto a mutagenicidade do P1S foi maior do que P1F 

(p=0.032), e P3F foi maior P3S (p=0.008) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Níveis de Mutagenicidade (Mut) (AC - alterações cromossômicas) e Citotoxicidade (IM - índice 

mitótico) (media ± desvio padrão), a partir de meristema radicular de Allium cepa, por pontos e estratos 

de amostragem do Rio Poti (Teresina, PI). 

Ponto/Estrato 
24h 48h 72h 

IM AC IM AC IM AC 

CN 194.9 ± 58.1 14.9 ± 5.3 137.0 ± 30.2  15.6 ± 8.0 87.5 ± 43.6 15.0 ± 7.6 

P1S 188.2 ± 59.0 30.2 ± 10.6* 129.1 ± 31.3 27.0 ± 8.1* 78.7 ± 44.1 30.9 ± 8.6* 

P1F 209.5 ± 43.4 21.3 ± 9.8* 102.6 ± 15.7 22.1 ± 7.9* 112.4 ± 20.6 23.9 ± 12.6* 

P2S 88.5 ± 8.7* 18.7 ± 5.9* 125.9 ± 26.7* 23.1 ± 8.9* 128.3 ± 45.7* 30.3 ± 8.9* 

P2F 75.6 ± 22.3 22.2 ± 8.4 90.7 ± 24.9 16.1 ± 8.2 131.9 ± 38.6 16.4 ± 10.2 

P3S 112.1 ± 60.4 28.5 ± 9.9* 97.4 ± 12.4 19.6 ± 5.3* 92.6 ± 17.2 22.3 ± 14.6* 

P3F 105.2 ± 45.9* 20.2 ± 7.6* 108.7 ± 25.8* 37.1 ± 11.3* 99.5 ± 19.1* 46.6 ± 10.4* 

CP 85.1 ± 19.0 34.1 ± 11.6 82.1 ± 14.4 45.5 ± 8.5 76.4 ± 11.7 50.4 ± 8.4 

* - significativamente comparado aos controles (p < 0.05); CN - controle negativo; P1S - ponto 1 

superfície; P1F - ponto 1 fundo; P2S - ponto 2 superfície; P2F - ponto 2 fundo; P3S - ponto 3 superfície; 

P3F - ponto 3 fundo; CP - controle positivo. 

 

3.3.5 Correlação entre Metais e Danos Genéticos 

As concentrações de metais pesados, que mais influenciaram os três componentes 

principais, foram correlacionadas estatisticamente com os dados de danos citotóxicos e 

mutagênicos, obtidos a partir dos testes de A. cepa e O. niloticus. A citotoxicidade foi 

positivamente correlacionada com a dosagem de Fe tanto em A. cepa (r = 0.4763; p = 

0.046) quanto em O. niloticuls (r = 0.5100; p = 0.031) (Fig. 3a). E a mutagenicidade foi 

positivamente correlacionada com a dosagem de Al no sistema teste animal (r = 0.6897; 

p = 0.002) (Fig. 3b). Não houve correlação significante entre a genotóxicidade e os 

metais estudados. 
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Figura 3. Correlação entre metais e danos genéticos observados na água 

do rio Poti (Teresina, PI): a) Ferro e a citotoxicidade; b) Alumínio e a 

mutagenicidade. 

 

3.4 DISCUSSÃO 

 

Inicalmente, baseados em estudos anteriores, poderíamos sugerir que os danos 

toxicogenéticos provocados pela exposição à água do rio Poti podem ser parcialmente 

explicados por suas características ambientais tropicais semiáridas, como a elevada 

temperatura de sua água, a concentração de oxigênio dissolvido e a ocorrência de 

fitoplâncton fotossintetizante e potencialmente tóxico (Matos et al., 2015b). Pois o 
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aumento da temperatura estimula processos metabólicos, a partir dos princípios 

termodinâmicos, aumentando o consumo de oxigênio e a produção de espécies reativas 

de oxigênio (ROS), resultando em estresse oxidativo (EO) (Malek et al., 2004; 

Lushchak, 2011). O aumento dos níveis de oxigênio no ambiente (hiperoxia) também 

pode induzir ao EO em animais aquáticos (Lushchak et al., 2005; Lushchak, 2011). 

Além disso, o rio Poti no período de estiagem, registra elevada biomassa de 

cianobactérias Planktothrix agardhii, secretora de microcistinas (Matos et al., 2015b), 

que é um grupo de cianotoxinas de ação genotóxica e mutagênica em Oreochromis 

niloticus (Da Silva et al., 2011), e células vegetais (Chen et al., 2011). 

As ROS são um grupo de radicais livers, que são átomos, moléculas, ou íons com 

eletrons despareados em uma configuação de carga aberta (Halliwel e Gutteridge, 

1989), que normalmente são muito reativos, e assim podem induzir várias alterações ao 

ligarem-se com o DNA (Toyoizumi et al., 2008; Cavalcante et al., 2008; Caliani et al., 

2009; Petridis et al., 2009; Binelli et al., 2009).  

Dos cinco metais avaliados, o Cu, Al e Fe ultrapassaram os valores permitidos 

pela Legislação Ambiental Brasileira (CONAMA-357/2005) para rios de classe 2. 

Sugerindo atenção especial das autoridades para as concentrações destes contaminantes 

metálicos no rio Poti durante a estiagem, já que os metais podem ser solubilizados pela 

água e ocasionar danos à saúde, dependendo da quantidade ingerida, devido à sua 

toxicidade e potencial carcinogênico (Braga et al., 2002). Uma vez que estes metais 

pesados exercem seus efeitos tóxicos ligando-se a grupos reativos essenciais para as 

funções fisiológicas normais, que possuem oxigênio e nitrogênio (Goodman et al., 

1998).  

A associação tóxica de metais ao oxigênio e nitrogênio de áreas eutrofizadas pode 

ser agravada no rio Poti, uma vez que altas concentrações dessas substâncias no período 
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de estiagem já foram relatadas (Oliveira et al., 2010a; Oliveira e Silva, 2014; Matos et 

al., 2015ab). Os metais em geral estão presentes em pequenas quantidades no meio 

aquático, mas podem ser despejados em quantidades significativas por atividades de 

escoamento superficial e/ou esgotamento urbano, industriais, agrícolas e de mineração 

(Marcon et al., 2010; Matos et al., 2015a).  

Todos os pontos, tanto superfície quanto fundo, do rio Poti, com destaque para P2, 

apresentaram altas concentrações do metal Cu. Pois o Cu, apesar de ser um metal de 

transição, com elevada condutividade elétrica e térmica, pode ser letal aos organismos e 

até aos humanos, quando na forma de sulfato de cobre (Marcon et al., 2010). O 

potencial toxicogenético desse metal também já foi relatado em linhagens celulares de 

hamsters (Grillo et al., 2009). 

Elevadas concentrações Cu representam uma ameaça para a biota aquática, pois 

tem uma grande capacidade de se bioacumular em determinados tecidos vivos, 

magnificando suas concentrações ao longo da cadeia trófica, atingindo o homem. Além 

disso, pode desestruturar algumas proteínas enzimáticas essenciais ao ser vivo (Pereira, 

2004). A toxicidade aumenta com a sua solubilidade, e a absorção do cobre é 

influenciada pelas variações de temperatura, salinidade, pH e dureza da água que 

modificam a permeabilidade dos tecidos agindo sobre a velocidade de atividades 

metabólicas e excretoras das células (Coelho, 1990). Assim, as características tropicais 

semiáridas do rio Poti (Matos et al., 2015) pode influenciar diretamente a absorção 

desse metal pela biota aquática.  

O cobre provavelmente contribuiu com as significantes alterações toxicogenéticas 

observadas. Uma vez que a Homeostase do cobre em animais aquáticos acarreta 

regulação de atividades metabólicas de captação, transporte e excreção semelhante a 

que ocorre em mamíferos. No entanto em hidrobiontes, a captação branquial e absorção 
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intestinal são mais eficientes, mas dependem de muitos fatores, que passam por 

processos altamente regualados (Kamunde et al., 2002). EO foi induzido em organismos 

que receberam altas concentrações de cobre por alimentação ou inoculação. O cobre 

também modificada a atividade das enzimas antioxidantes, o que induz e agrava o EO 

(Lushchak, 2011). Peixes expostos a íons metálicos de cobre tiveram aumento em 

atividades primárias e secundárias de enzimas oxidativas (Hansen et al., 2006). Além 

disso, outros estudos motraram que o tratamento com cobre resultou no aumento da 

dosagem citotóxica e da produçõao de ROS, resultando em significativos aumentos de 

quebras nas fitas de DNA (Bopp et al., 2008). 

Os compostos de cobre são tóxicos e utilizados como fungicidas, como o sulfato 

de cobre, utilizado para controle de diversas enfermidades agrícolas. Além disso, é 

usado em piscinas para impedir o crescimento de algas, e também em tintas 

antiincrustantes para pintura de cascos de embarcações (França, 1998). Isso ajuda a 

explicar as possíveis fontes desse metal no rio Poti, que é margeado por plantios, áreas 

de lazer com piscinas e até pequenos estaleiros de produção e manutenção de canoas 

(Matos et al., 2015a). 

Rosa (2002) e Pereira (2003) constataram a adição de cobre no rio Camaquã a 

partir de efluentes de esgotos urbanos e de plantações. Embora esgotos municipais, em 

geral, tenham baixo potencial genotóxico (White e Rasmussen, 1998), tais águas 

resíduais podem alcançar valores de Cu maiores do que os resíduos de indústrias, e por 

esse motivo, os esgotos domésticos podem constituir um perigo genotóxico significante 

para ambientes aquáticos (Radi´c et al., 2010). 

O Alumínio, diretamente relacionado à mutagenicidade do rio Poti, tanto em 

sistema teste animal quanto vegetal, predominante em P1, provavelmente é oriundo das 

atividades de lavagem de seixo pouco antes dessa região (Matos et al., 2015a). É 
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considerado o metal mais comum na crosta terrestre, de origem natural, tendo seu 

estado físico sólido, com aspecto branco prateado característico, dúctil, maleável, 

inodoro, bom condutor de calor e eletricidade (Santos, 2003; Nautilus, 2005). Sua 

combinação formando sulfato de alumínio é bem comum em processos de tratamento de 

água, aumentando a concentração desse metal no ambiente (Braga et al., 2002).  

O Al é classificado como um microcontaminante ambiental, pois quando 

combinado formando o cloreto de alumínio é extremamente tóxico (Berthon, 2002). É 

um dos mais frequentes causadores de intoxicações, dentre os metais pesados, por 

alterar as estruturas celulares, as enzimas e substituir outros metais (mimetismo), que 

são cofatores de atividades enzimáticas; formam radicais livres e devido ao efeito 

cumulativo levam a processos degenerativos; tem sido encontrado um índice elevado 

desse metal em pacientes portadores do Mal de Alzheimer (Pascalicchio, 2002). No P1 

está localizada uma área de lazer municipal (Balneário Curva São Paulo). As altas 

concentrações do Al, relacionadas à mutagenicidade, no período de estiagem podem 

oferecer ricos potenciais a comunidade biótica que habita este ambiente, assim como 

riscos a saúde da população humana que utiliza ou entra em contato com esta água. 

O Ferro, registrado em todos os pontos amostrais do rio Poti, com maior 

concentração no fundo de P2  e diretamente relacionado  à citotoxicidade, em sistemas 

animais e vegetais. Esse metal pode ser oriundo no ambiente a partir do desgaste natural 

das rochas contendo minério de ferro, meteoritos e o escoamento superficial 

(Kroschwitz, 1995) ou pela ação antropogênica, como mineração, fundição, soldagem, 

polimento de metais e mistura à combustíveis (ILO, 1997) ou ainda, por fertilizantes 

usados na gricultura (Sharma et al., 2000), assim como por efluentes de esgotos 

municipais e industriais (Abu-Hilal e Badran, 1990, Matos et al., 2015a).   
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Em altas concentrações, o Fe favorece o desenvolvimento de microorganismos 

como Escherichia coli, afetando a qualidade da água (Dall'agonol e Martinez, 1999), e 

as ferrobactérias podem produzir e liberar ácido sulfúrico no ambiente, o que também 

reduz a qualidade da água (Manahan, 1993). O Fe pode, ainda, ser bioacumulado em 

animais e plantas aquáticas, e biomagnificado em predadores, facilitando a formação de 

radicais livres que podem lesionar o DNA e comprometer a fisiologia dos organismos 

(Gilmour et al., 1996; Alcântara et al., 2013). 

A maioria dos organismos depende do íon ferro para sobreviver. O paradoxo do 

ferro relacionado com a vida são os perigos da deficiência ou excesso deste metal, 

podendo ocasionar consequências sérias ou até mesmo fatais (Lushchak, 2011). Os 

peixe obtem ferro da água a partir da captação pelas brânquias ou pela abosorção 

alimentar nos intestinos (Bury et al., 2003) e este metal é essencial em muitos processos 

vitais, no entanto, devido a sua capacidade de sofrer ciclos de redução, isso pode gerar e 

propagar processos de radicais livres (Lushchak, 2011). Peixes com super dieta de ferro, 

pouco aumentaram de tamanho, demonstrando o efeito sub-letal do íon metálico (Perez-

Benito, 2006). Organismos tratados com íons ferro demonstraram baixa sobrevivência 

sob condições anóxicas, indicando reciprocidade entre a viabilidade de oxigênio e o 

metabolismo do ferro (Viarengo et al., 1999). 

Como o rio Poti, durante a estiagem, apresenta-se estratificado, pela ausência de 

corrente e represamento de água em sua foz (Matos et al., 2015ab), esta condição 

favorece o aumento da concentração de espécies reativas de Fe, radical livre, devido a 

pouca movimentação das águas, dificultando a dispersão e, principalmente no período 

seco, devido às altas temperaturas ambientais que provocam maior evaporação da água 

confinada (Oliveira et al., 2010b).  
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O metal zinco também influênciou o P2S e P1F no rio Poti, e embora não tenha 

sido diretamente correlacionado aos danos toxicogenéticos, estes pontos apresentaram 

elevados potenciais genotóxicos, mutagênicos e citotóxicos. Provavelmente porque o Zn 

pode associar-se a outros metais pesados tóxicos, como o Cádmio e o Chumbo, além de 

influenciar negativamente a biodisponibilidade do Cu, alterando assim o metabolismo 

do Fe, componente essencial de proteínas de reparo e manutenção celular (Segura-

Muñoz et al., 2003).  

Em baixas concentrações, o Zn é pouco nocivo para mamíferos e peixes, pois tem 

caráter não acumulativo e é um nutriente essencial aos microrganismos participando do 

metabolismo de proteínas e ácidos  nucléicos, além de compor diversos alimentos 

(Marcon et al., 2010). Entretanto, a ingestão de sais de zinco solúveis em altas 

concentrações pode afetar o tubo digestivo. O excesso deste metal, quando 

bioacumulado pode causar mudanças adversas na morfologia e fisiologia dos peixes, e 

até comprometer a estrutura histológica de muitos órgãos (Pereira, 2004). 

O zinco também é um dos elementos metálicos mais abundantes na crosta 

terrestre, oriundo principalmente da oxidação de rochas. Quando na forma de íons pode 

ser nocivo. Pode chegar ao meio aquático através de rejeitos da atividade de mineração 

e de efluentes domésticos não tratados (Martin et al., 1976; Pereira, 2004; Matos et al., 

2015a). 

O metal cromo, embora, também, não diretamente correlacionado aos danos 

toxicogenéticos, foi concentrado em P1S, onde ocorreram elevados níveis de danos 

genotóxicos e mutagênicos. Este metal é muito resistente e pouco abundante, utilizado 

para curtir couro e para lavagem de vidrarias em laboratório (Pereira, 2004), quando em 

sua forma trivalente (Cr
3+

) é essencial a vida, participando dos metabolismos de lipídios 

e hidrados de carbono (glucose), além de outras funções biológicas (Lushchak, 2011).  
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O Cromo é um elemento com valência mutável, que pode entrar na reação Haber-

Weiss resultando na produção do radical livre *OH (Lushchak, 2008) e participar de 

reações de oxidação reversível, estando assim ligado a produção de ROS (Lushchak, 

2011). Dessa forma, provavelmente, este metal pode ter contribuido com os danos 

toxicogenéticos registrados na água do rio Poti, uma vez que, em sua forma hexavalente 

(Cr
6+

), que é tóxica em altas concentrações, esta relacionado ao desenvolvimento de 

lesões genotóxicas e carcinogênicas (Mertz et al., 1993; Matsumoto et al., 2006).  

O Cr
6+

 atravessa facilmente as membranas celulares por difusão facilitada, e ao 

participar de reações químicas pode gerar ROS, aumentando o EO e a lipoperoxidação 

celular (Dai et al., 2009; Marcon et al., 2010). O Cr
6+

e Cr
3+

 podem induzir EO em 

animais aquáticos (Lushchak et al., 2008). Os efeitos deletérios do Cr em hidrobiontes 

são muito limitados, no entanto, a via de peroxidação de lipídeos, induzida por seu 

acúmulo, resulta na oxidação de ácidos graxos e danos ao DNA, causando morte celular 

e danos a tecidos (Farag et al., 2006). Peixes expostos a altas doses de Cr
6+

 produzem 

proteínas de recombinação de DNA nos heritócitos, elevando as possibilidades de 

alteração genotóxicas e mutagênicas (Kuykendall et al., 2006). 

A presença de elementos metálicos na água do rio Poti pode ser um dos principais 

fatores que aumentaram os danos toxicogenéticos nas células vegetais e animais 

expostas, como já documentado em estudos de ambientes semelhantes (Udroiu, 2006), 

em que a presença de Cu, Fe, Al, Cr e Zn está relacionada a interferência, direta ou 

indireta, na ação enzimática e na inibição de reparo do DNA nos organismos expostos 

(Peralta-Videa et al., 2009; Zhou et al., 2009). 

Todas as formas de vida aquática podem ser impactadas negativamente pela 

presença de metais nos mananciais, mesmo que esses elementos sejam essenciais aos 

sistemas biológicos, pois sua degradabilidade dependerá da dose e da forma química 
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absorvida. A ictiofauna pode bioacumular os contaminantes metálicos, e com a 

biomagnificação na cadeia trófica algumas espécies poderão apresentar elevados teores 

desses elementos (Van der Oost et al., 2003). Além disso, alguns metais podem ter sua 

liberação e excreção inibidas ao formar complexos com as substâncias orgânicas dos 

seres vivos, e podem vir a alcançar teores até 1000 vezes maiores do que sua 

concentração no ambiente aquático (JECFA, 2003). 

A presença de metais em corpos dágua, devido a ações naturais ou antrópicas 

(Seoane e Dulout, 2001; Beyersmann e Hartwing, 2008), representa uma significativa 

fonte de contaminação humana e ambiental, uma vez que estes são potencialmente 

genotóxicos e cancerígenos, que podem ser bioacumulados e biofragmentados, 

conduzindo a danos oxidativos para organismos expostos, resultando em 

mutagenicidade ambiental e na ocorrência de diversas doenças degenerativas, como o 

câncer, nas populações expostas (Halliwell e Gutteridge, 1989; Rana, 2008; Mena et al., 

2009). 

 

3.5 CONCLUSÕES 

 

O rio Poti, tropical semiárido, lêntico, raso e estratificado, sob influência 

antrópica sofre contaminação de químicos, incluindo os metais, que são potencialmente 

toxicogenético para a comunidade biótica e para saúde humana. Dentre os mecanismos 

de danos ao DNA e de mutagenicidade de células sanguíneas em O. Niloticuls, bem 

como de citotoxicidade em A. Cepa, podemos sugerir a geração de ROS induzidas por 

químicos presentes nas amostras de água, a exemplo dos metais, e/ou pela elevada 

temperatura da água. As cianotoxinas também fragmentam o DNA de organismos que 

habitam esse ecossitema. As elevadas concentrações de metais pesados, nesse ambiente 
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hidrico, oriundos a partir da oxidação mineral natural, assim como das descargas de 

efluentes de esgotos e/ou áreas de escoamento superficial urbano a suas margens, 

potencializam os efeitos citotoxicos, genotóxicos e mutagênicos a espécies do 

ecossistema. 

Todos os metais estudados, oriundos principalmente da ação antropogênica, 

podem estar contribuindo com o desenvolvimento dos danos toxicogenéticos registrados 

na água do rio Poti; dentre estes, o Fe está diretamente relacionado ao desenvolvimento 

de danos citotóxicos, e o Al com os danos mutagênicos. No entanto, ainda são 

necessários estudos de outros componentes metálicos ou substâncias químicas, 

presentes nesse ambiente, que também possam estar influênciando o surgimento de 

danos genéticos nos organismo que habitam ou dependem desse ecossistema. 
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4. CONCLUSÃO FINAL 

O rio Poti, tropical semiárido raso, durante a estiagem, possui condições lênticas, 

e características eutróficas ligadas à influência antrópica. A estabilidade na coluna de 

água e a disponibilidade de nutrientes favorecem a ocorrência e dominância de espécies 

de cianobactérias, como P. agardhii e C. raciborskii, associadas ao fósforo e turbidez, 

em locais de elevada temperatura. Estas espécies são produtoras de cianotoxinas que 

podem fragmentar o DNA de organismos que habitam esse ecossitema. 

Os metais, presentes no rio, são potencialmente tóxicos para a comunidade biótica 

e para saúde humana. De acordo com os resultados de mutagenicidade de células 

sanguíneas de O. Niloticuls, bem como citotoxicidade em A. cepa, podemos sugerir que 

a geração de espécies reativas de oxigênio, induzidas por metais presentes nas amostras 

de água, e/ou pela elevada temperatura da água, sejam responsáveis pelos danos ao 

DNA observados. Altas concentrações de metais pesados, nesse ambiente hídrico, 

oriundos a partir da oxidação mineral natural, assim como das descargas de efluentes de 

esgotos e/ou áreas de escoamento superficial urbano a suas margens, potencializam os 

efeitos citotóxicos, genotóxicos e mutagênicos às espécies do ecossistema. 

Todos os metais estudados, oriundos principalmente da ação antropogênica, 

podem estar contribuindo com o desenvolvimento dos danos toxicogenéticos registrados 

a partir da água do rio Poti, no entanto alguns metais, como o Fe, estão diretamente 

relacionados com o desenvolvimento de danos citotóxicos, e o Al com os danos 

mutagênicos. Entretanto, ainda são necessários estudos de outros componentes 

metálicos ou substâncias químicas, presentes nesse ambiente, no período de estiagem, 

que também possam estar influênciando o surgimento de danos genéticos nos 

organismo que habitam ou dependem desse ecossistema. 


