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RESUMO 
 

 
 
As consequências da contaminação dos recursos hídricos são 
graves e devem ser avaliadas através de análises com 
parâmetros bioquímicos e biológicos, utilizando-se de 
bioindicadores. Sabe-se, que as principais fontes de 
contaminação dos recursos hídricos são esgotos urbanos sem 
tratamento que são lançados em rios e lagos, aterros sanitários 
que afetam os lençóis freáticos, defensivos agrícolas que 
escoam com a chuva sendo arrastados para os rios e lagos e 
indústrias que utilizam os rios como carreadores de seus 
resíduos tóxicos. Estes dejetos e substâncias liberadas no corpo 
d´água tem sido alvo de muitos estudos principalmente 
daqueles que visam avaliar as consequências de substâncias 
genotóxicas sobre o DNA de peixes. Ainda, relacionado à 
qualidade das águas, e com a utilização de bioindicadores, 
buscam-se, constantemente, respostas dos genes aos estímulos 
ambientais. Desta forma o presente estudo teve como objetivo 
principal, avaliar os efeitos genotóxicos em peixes da espécie 
Rhamdia quelen (popularmente conhecidos como Jundiás) 
submetidos às águas do Rio Caveiras, em um ponto específico. 
Para tanto, utilizou-se as técnicas: Teste do Micronúcleo e o 
Ensaio Cometa, como biomarcadores de efeito de 
contaminantes da água nos peixes estudados. Comparou-se a 
incidência de micronúcleos e o aparecimento de danos ao DNA 
em células sanguíneas de R. quelen expostas às águas do Rio 
Caveiras no ponto analisado, com células sanguíneas de peixes 
da mesma espécie, de um grupo controle, mantido em águas 
oriundas do laboratório de piscicultura do CAV/UDESC. Os 
animais, tanto do controle quanto do teste, foram mantidos em 
temperaturas que variaram de 22 a 28 graus Celsius, com 
aeração mecânica, mesmo manejo e dieta alimentar. Analisou-
se índice de danos, através do ensaio cometa, em quatro tempos 
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diferentes (0, 7, 21 e 28 dias). Não foram evidenciados 
diferenças significativas, quando comparados os grupos Teste e 
Controle, entre os tempos 0 e 7 dias. Na observação do tempo 
21, em comparação com os outros tempos, pôde-se perceber 
um aumento significativo (p < 0,001) do índice de quebras no 
DNA nos peixes do grupo teste quando comparados aos do 
grupo controle. No tempo 28 dias, quando os peixes do grupo 
teste retornaram as mesmas condições do grupo controle, 
observou-se uma diminuição significativa dos danos no DNA 
quando comprados aos índices obtidos no tempo de 21 dias. Os 
resultados do Teste do Micronúcleo em R. quelen expostos às 
águas do Rio Caveiras mostraram que não houve diferenças 
significativas para nenhum dos tempos amostrados. Conclui-se, 
portanto, que a água do Rio Caveiras é a principal causadora 
dos danos genotóxicos observados nos peixes no ponto 
analisado e que o Ensaio Cometa, em relação ao MN, foi mais 
sensível na detecção de danos no DNA. 
  
Palavras-chave: Genotoxicidade; Mutagênese; Aquífero 
Guarani; Qualidade da água; Jundiá. 
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