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RESUMO 

 

A produção pesqueira mundial está em constante crescimento, com expansão de 

parques aquícolas, pisciculturas e pesque-pague, no entanto, essas atividades podem 

desencadear danos aos sistemas aquáticos. O processo de eutrofização é 

caracterizado pelo excesso de nutrientes disponibilizados na água, que quando 

associados a elevadas temperaturas e luminosidade, proporcionam florações de 

cianobactérias, sendo algumas tóxicas. As microcistinas oferecem riscos à saúde 

humana e de outros animais devido ao consumo de peixe contaminado, podendo 

causar sérios problemas à comunidade aquática. O presente estudo teve como 

objetivo principal avaliar os danos mutagênicos que florações tóxicas de Microcystis 

aeruginosa e Microcystis panniformis em diferentes densidades de células podem 

ocasionar quando expostas à Piaractus brachypomus (pirapitinga), espécie nativa da 

bacia Amazônica e comercializada em pisciculturas e pesque-pague da região 

metropolitana de Goiânia/GO, e avaliar o perfil do consumo de peixes pela 

comunidade da Universidade Federal de Goiás. Os resultados demonstraram que 

mesmo em baixas densidades, o efeito das microcistinas geraram diferentes danos 

genômicos nos peixes. Os juvenis apresentaram alterações nucleares eritrocíticas 

expostos à M. aeruginosa - reniformes: 33%; binucleadas: 28,6%; micronúcleo: 28,1% 

e expostos à M. panniformis – reniformes: 6,43%; binucleadas: 75,5%; micronúcleo: 

2,4%. Verificou-se maior concentração de microcistinas produzidas por células de M. 

panniformis. Quanto ao perfil da comunidade acadêmica, mais de 80% consomem 

peixes, posto que a tilápia é a espécie de maior preferência pelos entrevistados 

(22,4%). Destes, apenas 49,6% frequentam pesque-pague e o principal motivo pela 

ida é o lazer em família ou com amigos (46,7%), todavia, apenas 21,7% levam em 

consideração a higiene do local, mas desconhecem a qualidade das águas desses 

locais, bem como a dos peixes. Concluiu-se neste estudo, que o grupo mais 

ameaçado pela ação das cianotoxinas são os próprios consumidores de peixe, devido 

à baixa concentração encontrada nos tecidos musculares e que quando investigadas, 

algumas não atingem o pico de detecção, passando despercebido pala população 

humana. 

 

Palavras-chave: Cianotoxinas. Ecotoxicologia. Qualidade da Água. Danos 
Ggenotóxicos. 
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ABSTRACT 

 

The world's fishery production is constantly growing, with expansion of aquaculture 

parks, fish farms and fish-pay, however, these activities can trigger damages to aquatic 

systems. The process of eutrophication is characterized by the excess of nutrients 

available in the water, which when associated with high temperatures and luminosity, 

provide cyanobacteria blooms, some of which are toxic. Microcystins pose risks to 

human and other animal health due to the consumption of contaminated fish and can 

cause serious problems for the aquatic community. The present study had as main 

objective to evaluate the mutagenic damages that toxic blooms of Microcystis 

aeruginosa and Microcystis panniformis in different densities of cells can cause when 

exposed to the Piaractus brachypomus (pirapitinga), native species of the Amazon 

basin and commercialized in fish farms and fish-pays of the Goiânia metropolitan 

region, and to evaluate the profile of fish consumption by the community of the Federal 

University of Goiás. The results showed that even at low densities, the effect of 

microcystins generated different genomic damages in fish. Juveniles presented 

erythrocytic nuclear alterations exposed to M. aeruginosa - reniformes: 33%; 

binucleate: 28.6%; micronucleus: 28.1% and exposed to M. panniformis reniformes: 

6.43%; binucleate: 75.5%; micronucleus: 2.4%. There was a higher concentration of 

microcystins produced by M. panniformis cells. As for the profile of the academic 

community, more than 80% consume fish, since tilapia is the most preferred species 

among respondents (22.4%). Of these, only 49.6% go to fish-pay and the main reason 

for going is leisure with family or friends (46.7%), however, only 21.7% take into 

account the hygiene of the place, but are unaware of the quality of the waters of these 

places, as well as that of fish. It was concluded in this study that the group most 

threatened by the action of cyanotoxins are the fish consumers themselves due to the 

low concentration found in the muscular tissues and that when investigated, some do 

not reach the peak of detection, passing unnoticed by the human population. 

 

Key words: Cyanotoxins. Ecotoxicology. Water Quality. Genotoxic Damage. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Na América Latina, inúmeras represas e reservatórios artificiais têm sido 

extensivamente construídos, seja para geração de energia, abastecimento de água, 

irrigação, controle de enchentes, recreação ou pesca (CUNHA et al., 2013). Ações 

como essas vêm modificando os sistemas aquáticos naturais para atender às 

necessidades humanas. 

Na medida em que a população cresce e aumenta a procura por água potável, 

se torna imprescindível a realização de análises que determinem a qualidade da água, 

bem como a identificação de seus potenciais contaminantes (ROWE et al., 2007). 

Frequentemente, a água pode estar exposta a grandes quantidades de 

micropoluentes originários de atividades antrópicas e a processos naturais (CHO et 

al., 2014). 

A qualidade das águas tem se tornado mais vulnerável devido à falta de gestão 

dos recursos hídricos, afetando o equilíbrio ecológico e proporcionando a perturbação 

da biodiversidade de organismos presentes nos sistemas aquáticos (GURKAN et al., 

2006; FIGUEIRÊDO et al., 2007; RANGEL et al., 2012). Com a restrição da qualidade 

da água, sua utilização vem diminuindo para o abastecimento das populações 

humanas, proporcionando, também, sérios problemas à saúde pública e ao meio 

ambiente (BITTENCOURT-OLIVEIRA, 2003). 

Alguns fatores, como descarga de esgoto doméstico e industrial sem 

tratamento adequado; utilização intensa de fertilizantes na agricultura, principalmente 

no uso de nutrientes fosfatados e nitrogenados; e outras fontes antropogênicas, têm 

contribuído para a crescente eutrofização dos ambientes aquáticos (HENRIQUES 

BRANDAO; DOMINGOS, 2006). 

O processo de eutrofização consiste no aumento da concentração de 

nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio, em um dado ecossistema aquático, que 

tem como consequência o aumento da produtividade de vários compartimentos e 

alterações diversas sobre o funcionamento dos recursos hídricos. Devido a essa 

alteração na água, o ecossistema aquático passa para a condição de estado trófico, 

classificada em oligotrófico ou mesotrófico para eutrófico ou hipertrófico (ESTEVES; 

MEIRELLES-PEREIRA, 2011). Toledo Jr. et al. (1983) classificou ambiente 

oligotrófico corresponde a lagos limpos, de baixa produtividade; mesotrófico a lagos 

de produtividade intermediária e eutrófico a lagos de alta produtividade. 
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Os sistemas aquáticos tropicais são mais sensíveis à eutrofização quando 

comparados aos de regiões temperadas, dada a maior propensão à hipóxia nas 

camadas mais profundas, tornando-se  necessário exercer um controle mais preciso 

sobre as cargas de nutrientes (LEWIS, 2000). 

Na busca da classificação dos sistemas aquáticos quanto ao nível trófico, 

Carlson (1977) estabeleceu que para determinar o estado trófico é necessário analisar 

critérios distintos como, a forma da curva de oxigênio, a composição de espécies da 

fauna de fundo ou do fitoplâncton, as concentrações de nutrientes dentre outras 

medidas de biomassa. 

Carlson (1977) desenvolveu um índice de estado trófico (IET) e utilizou dados 

de variáveis limnológicas, como disco de Secchi, Clorofila-α e Fósforo total para 

ambientes aquáticos de regiões temperadas, em que os metabolismos diferem dos 

ambientes aquáticos de regiões tropicais. 

Para regiões tropicas e subtropicais, Cunha et al. (2013) propuseram um novo 

índice de estado trófico a partir dos trabalhos de Carlson (1977), bem como 

estabeleceram limites de concentrações para fósforo total (TP) e Clorofila α aplicada 

em seis níveis de categoria trófica: ultraoligotrófico, oligotrófico, mesotrófico, eutrófico, 

supereutrófico e hipereutrófico. Esses índices de estado trófico permitem organizar e 

agrupar dados que auxiliam na gestão dos recursos hídricos (GALVEZ-CLOUTIER; 

SANCHEZ, 2007; YANG et al., 2012; CUNHA et al., 2013). Por exemplo, em 

ambientes lênticos eutrofizados pode-se registrar a presença de florações de 

cianobactérias muitas vezes contínuas, algumas tóxicas que oferecem sérios 

problemas à saúde humana (UNESCO, 2009). Tais ambientes podem ser desde 

ambientes naturais até artificiais (reservatórios para diferentes usos), todos esses com 

uso direto ou indireto pelo homem. 

Como consequência, a combinação dos fatores antrópicos, como a disposição 

de nitrogênio e fósforo em sistemas de água doce, associados a parâmetros 

ambientais, como elevadas temperaturas e luminosidade, tem contribuído diretamente 

para o aumento da frequência e extensão de florações de cianobactérias, incluindo 

espécies potencialmente nocivas (VASCONCELOS; ARAÚJO, 1994; KAEBERNICK; 

NEILAN, 2001; PAERL; HUISMAN, 2008; SMITH; SCHINDLER, 2009; KOSTEN et al., 

2012; O’NEIL et al., 2012) e, portanto, no potencial de produção de cianotoxinas 

(GEURTS et al., 2009; ESTRADA et al., 2011; O’NEIL et al., 2012). De modo geral, 

ambientes aquáticos vêm sendo utilizados, muitas vezes, de forma imprópria, sem 
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aplicação da legislação vigente, o que pode ocasionar sérios problemas ou bloom de 

cianobactérias. 

Diversos trabalhos já demonstraram os efeitos danosos ocasionados em 

animais e seres humanos decorrentes de cianotoxinas (BLÁHA et al., 2004; YUAN et 

al., 2006; SOARES et al., 2006; HILBORN et al., 2013; FARRER et al., 2015). Com 

isso, os seres humanos estão expostos a essas toxinas por muitas vias, desde o 

consumo de água potável em contato recreativo ou pelo consumo de alimentos 

(CORBEL et al., 2014). Estudos sobre a bioacumulação e a transferência de 

cianotoxinas através de diferentes níveis tróficos têm sido realizados (FERRÃO-

FILHO, 2009; FERRÃO-FILHO; KOZLOWSKY-SUZUKI, 2011). No caso de estudos 

com peixes foram constatadas bioacumulação de toxinas no fígado, brânquias e 

musculatura (MAGALHÃES et al., 2001, 2003; SOARES et al., 2004; SMITH; HANEY, 

2006; FERREIRA et al., 2010; GHAZALI, EL et al., 2010; AMADO et al., 2011; 

DJEDIAT et al., 2011; DOMINGOS et al., 2012; KOPP et al., 2013). 

 

1.1 Cianobactérias e as Cianotoxinas 

 

Cianobactérias são organismos procarióticos classificados como bactérias 

aeróbicas fotoautotróficos, no entanto, possuem pigmentos fotossintéticos, como a 

clorofila-α e b e um pigmento assessório conhecido como ficocianina, apresentando 

características como coloração azulada (KAEBERNICK; NEILAN, 2001; WHITTON; 

POTTS, 2012), podendo ser encontradas na maior parte dos tipos de ambientes 

aquáticos com iluminação. Quantitativamente, estão entre os organismos mais 

importantes da Terra, pois uma estimativa conservadora da sua biomassa mundial é 

de 3 × 1014 g C ou milhões de toneladas (1015 g) de biomassa molhada (GARCIA-

PICHEL et al., 2003). 

As cianobactérias estão entre as mais antigas formas de vida durante a história 

evolutiva da Terra, estimadas em 3,5 bilhões de anos, sendo consideradas as 

primeiras produtoras primárias de matéria orgânica responsáveis pela oxigenação da 

atmosfera terrestre (CARMICHAEL, 1994; WHITTON; POTTS, 2012). 

Ambientes de água doce são os mais favoráveis para o crescimento de 

cianobactérias, possuindo uma distribuição cosmopolita comum em vários tipos de 

ambientes aquáticos, incluindo lagos antárticos, águas termais, desertos áridos e 

solos ácidos tropicais (BRASIL, 2003; WHITTON; POTTS, 2012). A maioria das 
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cianobactérias se desenvolve melhor em águas neutro alcalinas, com variação de pH 

entre 6 e 9, temperatura entre 15°C a 30°C, e com alta concentração de nutrientes, 

principalmente nitrogênio e fósforo (BRASIL, 2003). 

As cianobactérias são responsáveis por uma série de casos conhecidos de 

intoxicação envolvendo ficotoxinas de águas doces e salobras (CHORUS; BARTRAM, 

1999). Em muitos casos, as intoxicações estão, normalmente, relacionadas ao final 

dos períodos de floração, quando após atingirem densas populações ocorre abrupto 

declínio e, na morte e lise das células, as toxinas são liberadas na água em elevada 

quantidade (CHORUS; BARTRAM, 1999; CODD et al., 1999). Essas toxinas, são 

compostos orgânicos que não estão completamente envolvidos nos processos de 

crescimento, desenvolvimento e reprodução dos organismos, e são denominadas de 

cianotoxinas, que são classificadas de acordo com seu mecanismo de ação em 

animais de três classes principais: as hepatotoxinas, as dermatotoxinas e as 

neurotoxinas (CARMICHAEL, 1992). 

As hepatotoxinas consistem em peptídeos cíclicos contendo cinco (nodularina) 

ou sete aminoácidos (microcistinas). Já a cilindrospermopsina, também se classifica 

nesse grupo, entretanto, é um alcaloide guanidínico cíclico. Dessas toxinas, as mais 

conhecidas são as microcistinas (FERRÃO-FILHO, 2009). Essas são inibidores de 

proteínas fosfatases 1 e 2A (CARMICHAEL, 1992; CODD et al., 1999). Seu 

mecanismo de ação pode provocar disfunções hepáticas agudas e crônicas, com 

hemorragia, que podem levar à morte de um animal em poucas horas, dependendo 

da sua concentração (CODD, 2000; FERRÃO-FILHO, 2009). 

Quanto à classe das dermatotoxinas, elas são responsáveis por casos de 

dermatite de contato com banhistas em águas costeiras, pois a maioria das 

cianobactérias produz lipopolissacarídeos e algumas com propriedades 

dermatotóxicas e inflamatórias (CODD et al., 1999). Já as neurotoxinas possuem 

substâncias alcaloides denominadas de anatoxinas e saxitoxinas. Seu mecanismo de 

ação consiste na propagação do impulso nervoso, o que pode favorecer na morte de 

animais por parada respiratória (FERRÃO-FILHO, 2009). 

Dessa maneira, a contaminação das águas superficiais por essas cianotoxinas 

pode causar sérios problemas de qualidade da água para atividades como pesca e 

aquicultura, fornecendo riscos sanitários a animais e, consequentemente, ao homem 

(CORBEL et al., 2014). A hipótese mais provável para a produção de cianotoxinas 
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consiste em um mecanismo de defesa que as cianobactérias produzem contra sua 

predação pelo zooplâncton (LAMPERT, 1981; KIRK; GILBERT, 1992). 

No Brasil, estudos realizados por Azevedo et al. (1994) e Yunes et al. (1996) 

descreveram os primeiros registros de florações tóxicas em corpos de águas 

associadas à presença do gênero Microcystis, em que essa cepa pode ser 

potencialmente produtora de microcistinas. Sant’anna et al. (2008) relataram, 

especialmente sobre M. aeruginosa, sua expressiva dominância durante eventos de 

florações em diversos lagos e reservatórios eutróficos no Estado de São Paulo. 

De acordo com o levantamento realizado por Yuan et al. (2006), poucos relatos 

de intoxicações humanas por microcistinas foram confirmados, devido a alguns 

fatores como leve intoxicação humana, portanto, não diagnosticada. Além disso, a 

falta de um diagnóstico mais preciso de intoxicação, casos não relatados e devido à 

ocorrência de intoxicação ser rara. Um episódio de intoxicação humana pelo gênero 

Microcystis, Dolichospermum e Cylindrospermopsis no Brasil foi confirmado após um 

surto de insuficiência hepática aguda, que resultou na morte de 76 pacientes em dois 

centros de diálise em Caruaru/PE em 1996 (AZEVEDO et al., 2002). 

As espécies dos gêneros de Microcystis, Dolichospermum, Oscillatoria, Nostoc 

e Planktothrix são produtoras de microcistina. Essa substância é classificada como 

hepatotóxica e comumente sintetizada por essas cianobactérias, estando associadas 

a diversos casos de intoxicações e mortes em seres humanos (CHORUS; BARTRAM, 

1999). A estrutura química das microcistinas tornam extremamente estáveis e 

resistentes as hidrólises químicas ou oxidação em águas com o pH próximo da 

neutralidade. Também estão associadas a grandes variações de temperatura, 

podendo, em alguns casos, persistirem em águas naturais sob ausência de luz 

durante meses até anos (JANG et al., 2003). 

A microcistina é caracterizada, quimicamente, em uma estrutura formada por 

sete aminoácidos (heptapeptídeos), sendo dois aminoácidos terminais do peptídeo 

linear que se liga para formar esse composto cíclico. As diferentes microcistinas são 

identificadas, principalmente, por letras que correspondem à abreviatura dos dois L-

aminoácidos variáveis (posições 2 e 4 da estrutura cíclica), juntamente com as 

metilações e demetilações dos dois aminoácidos incomuns, podendo ainda existir 

outras alterações menores na estrutura química das moléculas desses compostos 

(CHORUS; BARTRAM, 1999). 

Atualmente, na literatura já foram identificadas mais de 90 congêneres de 
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microcistinas (NIEDERMEYER et al., 2014), mas apenas algumas ocorrem com 

frequência e em concentrações elevadas (WHO, 2011). As variantes LR (leucina-

arginina), RR (arginina-arginina), YA (tirosina-alanina) e YR (tirosina-arginina) são as 

mais comuns e estudadas (SIVONEN; JONES, 1999). No entanto, Microcistina-LR 

(MC-LR) está entre os congêneres que ocorrem com maior frequência e considerada 

a mais tóxica (LUCA et al., 2010; WHO, 2011). 

A Organização Mundial da Saúde estabelece que a concentração referência de 

MC-LR em água seja de 1,0 µg/L (WHO, 2011). Essa densidade é, também, 

estabelecida para o Brasil (BRASIL, 2011), que dispõe sobre os procedimentos de 

controle de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. 

Por essas razões, faz-se necessário o aperfeiçoamento intensificado no 

(bio)monitoramento e controle das densidades de cianobactérias em águas 

continentais brasileiras, uma vez que estudos têm confirmado a ocorrência de 

cianobactérias tóxicas em ambientes aquáticos na maioria dos estados brasileiros 

(AZEVEDO et al., 1994; YUNES et al., 1996; SANT’ANNA; AZEVEDO, 2000; 

ZAGATTO, 2002; SOARES et al., 2004). Para o (bio)monitoramento da toxicologia 

dos sistemas aquáticos, a ecotoxicologia vem sendo utilizada como ferramenta 

primordial para avaliar o efeito tóxico de algum agente poluente, seja ele de fonte 

natural ou sintético. 

 

1.2 Ecotoxicologia 

 

A denominação de ecotoxicologia foi designada do ramo da toxicologia e 

sugerida pelo toxicologista francês René Truhaut em junho de 1969, durante a reunião 

do Comitê Científico do Conselho Internacional de Uniões Científicas (ICSU) em 

Estocolmo (TRUHAUT, 1976). Truhaut definiu a ecotoxicologia como a ciência que 

estuda os efeitos tóxicos, causados por poluentes naturais ou sintéticos aos 

constituintes dos ecossistemas, sobre os organismos vivos, populações e 

comunidades, animais ou vegetais, terrestres ou aquáticos, que constituem a biosfera, 

incluindo assim a interação das substâncias com o meio nos quais os organismos 

vivem num contexto integrado (TRUHAUT, 1976; MAGALHÃES; FERRÃO-FILHO, 

2008). 

Os testes ecotoxicológicos utilizam organismos (bio)indicadores, que devido as 
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suas características de pequeno limite de tolerância ecológica à determinadas 

substâncias químicas, apresentam alguma alteração, seja ela fisiológica, morfológica 

ou comportamental quando expostos a determinados poluentes (MAGALHÃES; 

FERRÃO-FILHO, 2008). Estes testes são instrumentos básicos para a determinação 

de riscos ambientais e as exposições são feitas em diferentes concentrações de 

substâncias e compostos químicos em condições laboratoriais adequadas. 

A toxicidade de um composto químico depende da sua exposição, da 

suscetibilidade do organismo, das características químicas do agente e de fatores 

ambientais. As espécies possuem suscetibilidades diferentes de acordo com seu 

aparato metabólico, seus hábitos alimentares, comportamento, fase de 

desenvolvimento, dentre outros aspectos, podendo estar sujeitas às exposições 

aguda e/ou crônica. 

 

1.3 Teste de Toxicidade Aguda e Crônica 

 

Na exposição aguda, os organismos testes entram em contato com o composto 

químico num evento único ou em eventos múltiplos que ocorrem num pequeno 

período de tempo, geralmente variando de horas a dias. Os efeitos são imediatos, 

embora seja possível a produção de efeitos retardados similares àqueles resultantes 

de exposição crônica (EISLER, 1987). 

Já na exposição crônica, os organismos são expostos a baixas concentrações 

do agente tóxico que é liberado continuamente ou com alguma periodicidade num 

longo período de tempo (semanas, meses ou anos), mas pode também induzir a 

efeitos rápidos e imediatos, como os efeitos agudos, em adição aos efeitos que se 

desenvolvem lentamente (EISLER, 1987). 

A frequência da exposição também afeta a toxicidade dos compostos químicos. 

Uma exposição aguda a uma única concentração pode resultar num efeito adverso 

imediato num organismo, enquanto duas exposições sucessivas cumulativas iguais à 

exposição aguda única podem ter efeito pequeno ou nenhum efeito, devido ao 

metabolismo (detoxificação) do organismo entre as exposições ou à aclimatação do 

organismo ao composto (EISLER, 1987). 

Alguns protocolos estabelecem normativas para a realização destes testes 

ecotoxicológicos em peixes, tais como o da Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD) 203 que dispõe sobre teste de toxicidade aguda, a 
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Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 15469 que dispõe sobre 

preservação e preparo de amostras, a ABNT NBR 15088 que dispõe sobre a 

toxicidade aguda, e a ABNT NBR 15499 que dispõe sobre toxicidade crônica de curta 

duração. 

 

1.4 Organismos-teste 

 

Organismos teste são aqueles indicados na legislação por serem sensíveis a 

alterações ambientais e serem de fácil manutenção em biotérios. Formas de cultivos 

e ensaios podem ser reproduzidas a partir de normas técnicas, facilitando a aplicação 

e a reprodução dos resultados de forma normatizada, bem como a comprovação da 

sensibilidade ao poluente a ser testado. ABNT NBR 15088 é uma norma técnica 

nacional que postula sobre os principais organismos testes para avaliação dos 

ambientes aquáticos brasileiros. Nesta é recomendado o uso de Poecilia reticulata 

(gupi) e Danio rerio (“zebra fish”), sendo os mais utilizados. 

Os organismos testes são utilizados geralmente em estudos ecotoxicológicos 

para averiguar os efeitos toxicológicos sobre populações e comunidades e, com os 

resultados pode-se estimar o quanto o homem pode ser afetado pelos poluentes 

testados.  

Algumas substâncias são artificiais e outras são de origens naturais, porém seu 

incremento é ocasionado por alterações ambientais. Dentre as substâncias de origem 

natural que recentemente vem apresentando um acentuado registro ao longo do 

mundo podemos destacar as cianotoxinas oriundas de florações de cianobactérias, 

ocorrendo principalmente em ambientes tropicais (BICUDO; BICUDO, 2008). Tais 

florações inviabilizam os ambientes aquáticos e suas águas para os mais diferentes 

usos, com isso as comunidades aquáticas são afetadas e também a vida humana 

(UNESCO, 2009). No entanto, os peixes que habitam tais ambientes são consumidos 

sem nenhum controle pelos ribeirinhos e frequentadores de pesque-pague. 

O uso de indicadores biológicos é de extrema importância para o 

monitoramento ambiental nos ambientes sujeitos as ações antrópicas. Para 

ambientes aquáticos, a exemplo desses organismos bioindicadores estão os peixes, 

que apresentam uma resposta direta e imediata à presença de agentes poluentes no 

meio. 
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Para Silva et al. (2003), estudos de biomonitoramento são importantes de 

acordo com alguns aspectos: (1) se há razões que espécies nativas estão sob 

ameaça, (2) o consumo de organismos potencialmente afetados tem implicações para 

a saúde humana e (3) se há interesse em conhecer a qualidade do ambiente 

estudado. 

A exemplo destes bioindicadores, os peixes são importantes veículos para a 

transferência de contaminantes para as populações humanas, e podem indicar 

potencial exposição a poluentes e agir como organismos alvos. A alimentação é uma 

importante rota para a exposição das populações humanas à produtos nocivos, e os 

peixes e mariscos têm sido reconhecidos como principais vetores para transferência 

de contaminantes para os seres humanos (AL-SABTI; METCALFE, 1995). 

A utilização de espécie nativa em ensaios ecotoxicológicos é importante para 

melhor conhecer os órgãos alvos (como as brânquias, fígado e musculatura) pela 

ação de cianotoxinas, visto que esta é normalmente uma espécie comestível e que 

pode agir diretamente sobre a saúde humana. 

 

1.5 Aquicultura 

1.5.1 Pisciculturas e Pesque-pague 

 

 De acordo com dados apontados pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico/Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (OECD/FAO, 2015), a produção pesqueira mundial está projetada para se 

expandir em 19% entre o período base de 2012-14 a 2024, para chegar a 191 milhões 

de toneladas (Mt). O principal responsável por esse aumento será a aquicultura, que 

deverá atingir 96 Mt em 2024, ou seja, 38% a mais do que o período base (2012-

2014). Com isso, a aquicultura continuará sendo um dos setores alimentares de maior 

crescimento. O consumo de peixe per capita em 2014 foi em média de 20 kg, com a 

aquicultura ultrapassando a pesca de captura como a principal fonte de peixe para o 

consumo humano (OECD/FAO, 2015). 

 A aquicultura é a atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em 

condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático, equiparando o 

estoque sob cultivo à atividade agropecuária (BRASIL, 2009). A piscicultura é voltada 

para criação de peixe em diferentes fases ou apenas para engorda de alevinos, com 

intuito de fornece-los para o mercado local ou para exportação. Já os pesque-pague 
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são atividades voltadas para o lazer e os peixes são de diferentes fontes. 

Entende-se que a pesca amadora é uma modalidade em que qualquer pessoa 

física, brasileira ou estrangeira, que, licenciada pela autoridade competente, pratica a 

pesca como atividade de lazer ou desporto sem fins econômicos (BRASIL, 2005, 

2009). Esta atividade pode ser feita tanto em ambientes naturais quanto artificiais. 

 A atividade de pesca pode ser compreendida como explotação e exploração, 

cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização (quando não 

amadora) e pesquisa dos recursos pesqueiros (BRASIL, 2009). 

Atualmente observa-se que a atividade pesqueira no Estado de Goiás 

apresenta problemas de licenciamento. Pádua et al. (2008) apontaram que a maioria 

dos pequenos produtores não investe em assistência técnica especializada. Segundo 

estes autores, o estado de Goiás carece de cursos profissionalizantes e cursos 

técnicos voltados para esta atividade. 

 

1.6 Percepção de consumo de peixe 

 

A organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo de peixe como 

um dos itens alimentares mais importantes. A FAO-Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricultura é uma agência come especialização que trabalha 

na conta à fome e à pobreza por meio da melhoria da segurança alimentar e do 

desenvolvimento agrícola. Segundo FAO (2016), a um aumento considerável na 

quantidade da produção de aquiculturas nos últimos 50 anos, onde destacasse essas 

duas últimas décadas. 

 O consumo de peixe no Brasil, durante muito tempo foi muito pouco 

investigado. Aliado a isso está a falta de investigação sobre qualidade e origem dos 

peixes consumidos pelos brasileiros. Saindo da forma amadora de venda que é aquela 

feita por pescadores, chegando na atualidade a forma comercial no qual estes peixes 

estão disponíveis em feiras, supermercados, peixarias, indústrias alimentícias.   

Dezani et al. (2014) consideram que a escolha do local de compra dos produtos 

alimentícios é influenciada por vários fatores: credibilidade do local, marca do produto, 

higiene e limpeza do estabelecimento, e rotatividade e categoria dos produtos, além 

das condições de armazenamento. Por isso considera-se que a origem e qualidade 

(organismo e do ambiente) são fundamentais no consumo de peixe. 



11 

 

 Apesar das mais diferentes recomendações, fica-se a dúvida se estas são 

reais, se são utilizadas pela população ou não no momento de aquisição dos peixes. 

Com o advento de consumo de peixe mais intensivo no país no século XXI, o Brasil é 

posicionado com indicativos de valores de consumo superiores aqueles estimados 

pela FAO. 

 Observa-se que os condicionantes com a melhor qualidade para consumo 

ainda são pouco implementados na população. Torna-se necessário avaliar o grau de 

envolvimento dos consumidores de peixe no momento da aquisição. A forma mais 

objetiva de se fazer isso é por meio de entrevistas o que leva a percepção da 

população nos quesitos qualidade, e consumo. 

 Existem questões importantes quanto ao ambiente que este peixe adquirido foi 

criado. Isso é fundamental porque pode afetar o estado de sanidade dos peixes e o 

consumidor não perceber. Neste sentido é necessário também averiguar até que 

ponto estes consumidores têm ciência das condições em que os peixes estiveram 

antes mesmo da aquisição. Para isto é necessário averiguar a interpretação dos 

consumidores relacionado as características dos peixes e seu ambiente. 

 De acordo com Marin (2008) o significado do termo de percepção vem do termo 

latim “perceptivo”, que tem como significado compreensão/percepção. A percepção é 

um processo de interpretação do pensar das outras pessoas, isto é importante porque 

pode revelar o grau de conhecimento do indivíduo sobre o tema. Os sentidos dos 

entrevistados revelam muito sobre a condição de conhecimento. A compreensão do 

comportamento do outro, se dará a partir do que os sentidos captam juntamente com 

o que se pensa e se forma fornecendo a interpretação deste comportamento (LUZA, 

2008). A interação humana tem a ver com a percepção social sobre um determinado 

tema (Rodrigues, 2007). 

 Trabalhar percepção é submergir em um mar de valores e informações, com 

uma gama extraordinária de valores, essa variação de valores pode ter as mais 

diversas origens e explicações. 

 O uso da pesquisa da percepção social, é altamente indicado quando se 

necessita de obter investigações de opiniões da população. Neste sentido a avaliação 

do comportamento do consumidor de peixe, é fundamental para se obter questões 

táticas sobre venda e ou consumo de peixes bem como maior esclarecimento do 

homem. 
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 No estado de Goiás não se tem até o presente momento, pesquisas 

relacionadas à percepção da população em relação ao consumo de peixe. Pescar é 

um habito comentado em todos os locais com uma das atividades, mas relaxante, mas 

não se sabe ainda a diferenciação de consumo versus qualidade (da água e do 

pescado). IBGE (2016) constata em Goiás que 21,6 toneladas de tilápia (espécie 

exótica) são produzidos em tanque redes. 

O estado de Goiás produziu a lei da cota zero em 2013 (Lei 17.985/2013 

regulamentada pela Instrução Normativa nº 0002/2013 da Semarh, hoje, Secima, na 

qual proíbe o transporte de pescado proveniente de pesca esportiva e amadora e 

subaquática nas bacias hidrografias do estado, com objetivo de preservar os peixes 

em lagos e rios (SECIMA, 2013). 

 O peixe deve ser utilizado para o consumo local e não pode ser transportado, 

e o transporte só é permitido de espécies exóticas e/ou alóctones à Bacia. Por esta 

razão os pesque-pague tem se tornado um foco mais acentuado pelos goianos. Neste 

caso estes empreendimentos se localizam a grande maioria nas proximidades de 

polos urbanos. 

  Dezani et al. (2014) constataram que em meio urbano o consumo de peixe é 

menor que em meio rural. Estes autores consideraram que o baixo consumo de carnes 

na população investigada estava relacionado aos problemas no manuseio, na 

comercialização in natura, conservação, armazenamento e transporte. Estes aspectos 

podem ocasionar problemas à saúde da população humana. Andrade et al. (2013) 

mencionaram que na pesquisa realizada em duas cidades da região sudeste o peixe 

foi elencando pela população investigada como um dos produtos que podem 

ocasionar danos à saúde devido a contaminação. A pesquisa do IBGE (2010) diz que 

os brasileiros adquiriram 1,57 kg de pescado de água doce e 1,91 kg de pescado de 

água salgada por ano, sendo os peixes de águas marinhas os mais consumidos pelo 

brasileiro. Uma vez tendo o processo de coleta, transporte, preparo integro, Segundo 

Sartori et al. (2012) os peixes destacam-se nutricionalmente de outros alimentos de 

origem animal. Dezani et al. (2014) tiveram como resultado de sua pesquisa 

investigativa que peixes em comparação com a carne vermelha é uma boa opção para 

o público da terceira idade. 

 Ramos Filho et al. (2008) mencionaram que o peixe é um importante alimento 

na dieta de inúmeros grupos populacionais. Na Amazônia por exemplo o ribeirinho 

tem como principal fonte de proteína o peixe. Costa et al. (2013) informaram que o 
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consumo de peixe na Amazônia faz parte da cultura e da gastronomia. Lopes et al. 

(2016) indicaram que 18,7% dos consumidores de proteínas de origem animal do 

Centro-Oeste tem preferência por peixes, eles consultaram somente 91 entrevistados 

no Centro-Oeste e admitiram que necessitariam um universo maior em todas as 

regiões. Segundo estes autores não há diferença se o peixe é de mercado ou oriundo 

de pisciculturas, no entanto 33,51% informaram na pesquisa que não tem informação 

sobre a pratica de criação de organismos aquáticos para consumo humano. Isto 

reflete o Brasileiro de um modo geral. 

 Andrade et al. (2013) mencionaram que a população consultada sobre 

consumo de alimento de um modo geral apresentou elevado interesse pelo 

conhecimento do que se consome (68%) e regularmente leem os rótulos para se 

informar do conteúdo nutricional (42%). Este interesse observado por estes autores 

nos consumidores, indicam a nova tendência do século XXI e que cada vez é 

necessário melhorar as informações sobre os riscos associados aos alimentos, 

segurança e rastreabilidade. Com o peixe oriundo de criatórios isso seria o ideal. 

Kubitza e Ono (2005), indicaram que a aquicultura no Brasil corresponde já a 

25% de toda produção de pescado. Estes autores mencionaram que é necessário que 

os empreendedores, processadores e comerciantes reconheçam a percepção da 

qualidade dos produtos de pescado para atender e superar as expectativas dos 

consumidores.  

Apesar de consumidores desatentos a origem e produção dos peixes. É 

fundamental ainda hoje ter-se a percepção da população brasileira em relação ao 

consumo de peixe. O centro-Oeste quando investigado geralmente é por números 

inexpressivos de consultas. O que leva a ser urgente esta expectativa principalmente 

pelo hábito cultural de consumo de peixes. 

Diante das expectativas de crescimento do consumo de pescado, urge a 

necessidade de aprimorar estudos quanto aos efeitos de microcistinas em peixes 

comestíveis, visto que, os sistemas aquáticos, principalmente em produções 

extensivas e semiextensivas receberão maior quantidade de matéria orgânica 

provenientes da ração e de detritos. Exposto a problemática, foram elaboradas as 

seguintes perguntas: 1) Diferentes densidades de cianobactérias tóxicas causam 

interferências fisiológicas nos peixes? 2) A densidade de 50.000 cel.mL-1 de 

cianobactérias expressa na Resolução CONAMA 357 é prejudicial aos peixes? 3) 

Qual o perfil da comunidade a acadêmica da Universidade Federal de Goiás quanto 
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ao consumo de peixes? Nesse contexto, com base nas questões elucidadas acima, 

formulou-se as seguintes hipóteses: Quanto maior a densidade de cianobactérias 

tóxicas na água as quais os peixes estão expostos, maiores serão os danos 

mutagênicos nas células dos indivíduos; A comunidade acadêmica da Universidade 

Federal de Goiás possui maior percepção da qualidade do pescado, porém sem 

nenhum conhecimento dos efeitos ocasionados pelas cianotoxinas. 

 

2 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os danos que florações de cepas tóxicas de cianobactérias ocasionam 

em peixes, verificar a (bio)acumulação de microcistinas e identificar o perfil da 

comunidade acadêmica da UFG, quanto ao consumo de peixes. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

- Identificar os efeitos mutagênicos aos eritrócitos de diferentes concentrações de 

células de Microcystis aeruginosa e Microcystis panniformis em Piaractus 

brachypomus (pirapitinga). 

 

- Avaliar a (bio)acumulação de microcistinas produzidas por células de Microcystis 

aeruginosa e Microcystis panniformis em Piaractus brachypomus. 

 

- Averiguar a percepção da comunidade acadêmica da UFG quanto as condições de 

consumo de peixe, os fatores que determinam suas escolhas e dados 

socioeconômicos dos consumidores. 

 

3 ESTRUTURAÇÃO DA TESE 

 

Tendo em vista a hipótese e os objetivos formulados anteriormente, a tese foi 

estruturada em dois capítulos. O primeiro capítulo refere-se ao efeito das 

microcistinas produzidas por células de Microcystis aeruginosa e Microcystis 

panniformis em Piaractus brachypomus, e como esse efeito afeta a fisiologia dos 

peixes a partir de testes de micronúcleo, além de analisar a bioacumulação de 

microcistinas nos músculos e fígados. 
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O segundo capítulo artigo faz uma análise do perfil da comunidade acadêmica 

da UFG referente ao consumo de peixe, e quais atributos interferem nas suas 

escolhas, bem como se o grau de escolaridade influencia na percepção ambiental. 
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CAPÍTULO I 

 

Efeito da exposição aguda de duas cepas tóxicas: Microcystis aeruginosa e 

Microcystis panniformis em Piaractus brachypomus (Characiformes: 

Characidae) 

 

 

RESUMO 

 

A falta de manejo adequado na atividade pesqueira pode favorecer o aumento de 

nitrogênio e fósforo na água, proporcionando florações de cianobactérias 

potencialmente nocivas e que causam graves problemas ambientais e para a saúde 

humana. Piaractus brachypomus é uma espécie nativa da bacia Amazônica e 

comercializada em pisciculturas e pesque-pague na região Centro-Oeste do Brasil. O 

objetivo deste trabalho foi verificar quais efeitos mutagênicos aos eritrócitos às 

diferentes densidades de células de duas cepas tóxicas de Microcystis aeruginosa e 

Microcystis panniformis podem ocasionar em Piaractus brachypomus. As densidades 

para o preparo das soluções-teste (amostra toxicológica) utilizadas nestes ensaios 

variaram de 25.000 a 500.000 cel.mL-1. Registraram-se alterações nucleares 

eritrocíticas em 63% dos peixes expostos a M. aeruginosa. Núcleos reniformes foram 

os mais frequentes (33%), seguido por células binucleadas (28,6%) e micronúcleos 

(28,1%). Os tratamentos B, D e E apresentaram significâncias (p<0,05). Já peixes 

expostos a células de M. panniformis, evidenciou-se 89,33% do total de alterações 

eritrocíticas, seguidos por binucleadas (75,5%), segmentadas (15,67%), reniformes 

(6,43%) e micronúcleo (2,4%). Verificou-se que densidades menores do que as 

estabelecidas pelo CONAMA 357 podem causar danos genotóxicos nesta espécie de 

peixe. Foi constatado 118,72 ng/mL de microcistina (LR, YR e RR) em exposições 

feitas com M. aeruginosa, enquanto que M. panniformis verificou-se 69.659 ng/mL do 

total de microcistinas (LR, YR e RR). Alterações eritrocíticas nucleares estão ligadas 

diretamente a produção das microcistinas, alterando o equilíbrio dos sistemas 

aquáticos e, provavelmente, acarretando danos à saúde pública. 

 

Palavras-chaves: microcistinas, cianobactérias, peixes, saúde pública. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A produção pesqueira mundial está projetada para expandir em 19% entre o 

período base de 2012-14 a 2024, para atingir a 191 milhões de toneladas (Mt) 

(OECD/FAO, 2015). A aquicultura será a responsável por esse aumento e, continuará 

sendo um dos setores alimentares de maior crescimento e deverá atingir 96 Mt em 

2024, correspondendo 38% a mais do que o período base (2012-2014). O consumo 

de peixe per capita em 2014 foi em média de 20 kg e, a aquicultura foi a principal 

atividade responsável pela produção de peixe para o consumo humano (OECD/FAO, 

2015). 

O aumento da produção pesqueira mundial apresenta perspectivas favoráveis 

como fonte de proteína animal para a alimentação humana, mas ao mesmo tempo se 

torna preocupante em relação à extração de estoques naturais e a expansão na 

cadeia produtiva da aquicultura devido ao aumento de matéria orgânica na água, 

oriundos da ração e dejetos dos animais, principalmente em sistemas de produção 

extensivos e semiextensivos. 

O cenário de crescimento da aquicultura afeta diretamente os ecossistemas 

continentais, uma vez que, nutrientes em elevadas concentrações, especialmente 

fósforo e nitrogênio, são as principais causas da eutrofização (ESTEVES; 

MEIRELLES-PEREIRA, 2011). 

A combinação de parâmetros ambientais como luminosidade e temperatura, e 

a disposição de nitrogênio e fósforo na água contribuem para florações de 

cianobactérias, tanto em ambientes naturais quanto naqueles destinados à 

piscicultura. Estas florações, o que incluem espécies potencialmente nocivas, afetam 

diretamente os organismos aquáticos e a saúde humana (PAERL; HUISMAN, 2008; 

SMITH; SCHINDLER, 2009; KOSTEN et al., 2012; O’NEIL et al., 2012). 

No Brasil, a densidade de cianobactérias (cel.mL-1) nos recursos hídricos é 

determinada na Resolução 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 

2005) que também classifica os corpos hídricos de acordo com a qualidade da água 

em classes distintas. As águas de classe II podem ser destinadas à aquicultura e à 

atividade de pesca com densidade máxima de cianobactérias de 50.000 cel.mL-1, já 

as de classe III podem ser destinadas para a pesca amadora, entretanto, a densidade 

de cianobactérias pode ser de até no máximo 100.000 cel./mL-1 (BRASIL, 2005). 
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 A não padronização da densidade de cianobactérias pode influenciar na 

concentração de produção de cianotoxinas presentes na água. Dentre os aminoácidos 

variantes das microcistinas (MC) como a leucina e arginina (LR); leucina alanina (LA); 

arginina arginina (RR) e tirosina arginina (YR), a microcistina-leucina arginina (MC-

LR), é a mais frequente e a mais tóxica. As microcistinas são potentes inibidores de 

fosfatases (PP1 e PP2A). As proteínas fosfatases são um grupo muito comum de 

enzimas na célula. Sua importância reside no fato de que os processos de 

fosforilização e desfosforilização são necessários para regulação de várias atividades 

intracelulares (SERRES, et al., 2000), podendo provocar tumores e ações 

hepatotóxicas (MACKINTOSH et al., 1990), e representa sério risco a saúde, seja por 

exposição aguda ou crônica (DÖRR et al., 2010). 

Os tecidos musculares dos peixes, os órgãos alvos como brânquias e fígados 

podem acumular cianotoxinas (GHAZALI, EL et al., 2010; AMADO et al., 2011; KOPP 

et al., 2013; JIA et al., 2014). No entanto, estes servem de alimentos na cadeia trófica 

repassando as dosagens de cianotoxinas bioacumuladas. Por isso que a produção de 

MC nos ambientes aquáticos é preocupante, principalmente pelo processo de 

bioacumulação e biomagnificação. 

A bioacumulação consiste na transferência de contaminantes do meio externo 

para um organismo, no qual as concentrações observadas são superiores às do meio 

(FERNICOLA et al., 2004). Já o processo de biomagnificação é definido como o 

aumento da concentração dos xenobióticos ou compostos orgânicos nos tecidos dos 

organismos à medida que se encontra em um nível trófico superior. 

Os estímulos a projetos de aquicultura para produção pesqueira não vêm 

apresentando dados de monitoramento dos efeitos da qualidade da água, do registro 

de florações de cianobactérias e muito menos de MC quando ocorrem estas florações. 

No mundo, trabalhos realizados com outras espécies de peixes, como Medaka, Carpa 

Comum, Perca Sol (SMITH; HANEY, 2006; GHAZALI, EL et al., 2010; AMADO et al., 

2011; DJEDIAT et al., 2011; KOPP et al., 2013), indicam que a produção de 

microcistinas são capazes de induzir efeitos nocivos no fígado, brânquias, intestino e 

musculaturas dos peixes. No Brasil, trabalhos também relatam sobre o acúmulo de 

microcistinas em órgãos como fígado, brânquias, músculo e intestino de algumas 

espécies de peixe como a carpa asiática, tilápia, entre outras (MAGALHÃES et al., 

2001, 2003; SOARES et al., 2004; FERREIRA et al., 2010). 
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O aumento da produção pesqueira deve ser acompanhado para constante 

monitoramento de florações de cianobactérias potencialmente tóxicas, pois o não 

controle de processos alimentícios dos peixes e condições ambientais de regiões 

tropicais propícias, podem beneficiar florações de cianobactérias e, 

consequentemente, disponibilizar cianotoxinas na água as quais os peixes tendem a 

bioacumular e, posteriormente biomagnificar essas substâncias. 

As espécies nativas de peixes do Brasil foram pouco estudadas, e não se tem 

informações exatas do que acontece com as cianotoxinas neste pescado. Dentre os 

peixes nativos do Brasil, o Piaractus brachypomus (pirapitinga) é um peixe onívoro 

que se alimenta principalmente de frutos, sementes, além de pequenos peixes e 

possui facilidade de digerir tanto alimentos de origem vegetal quanto animal 

(FERNANDES et al., 2004), sendo comumente comercializado na região Centro-

Oeste. Até o presente a incorporação de cianotoxinas neste tipo de peixe ainda não 

foi averiguada, e a verificação da toxicidade aguda deve ser pesquisada, pois esta 

visa avaliar o efeito deletério causado na amostra pela sobrevivência dos organismos-

teste, durante o período de exposição nos ensaios (ABNT, 2011). 

A fim de analisar se as concentrações de células estabelecidas pelo CONAMA 

357 são capazes de causar danos em cardumes, caso estas células sejam de uma 

cepa tóxica que venha produzir quantidades significativas de microcistinas e ocasionar 

danos mutagênicos aos peixes, o objetivo deste trabalho foi verificar quais os efeitos 

mutagênicos aos eritrócitos às diferentes concentrações de células de duas cepas 

tóxicas: Microcystis aeruginosa e Microcystis panniformis poderiam ocasionar em P. 

brachypomus, uma espécie nativa da bacia Amazônica e comercializada em 

pisciculturas e pesque-pague. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Cultivos de Microcystis aeruginosa e Microcystis panniformis 

  

Para os testes ecotoxicológicos foram utilizadas cepas isoladas de M. 

aeruginosa (BA004) cedidas pelo banco de cepas da Universidade Federal de Viçosa 

e M. panniformis (MIRS-4) cedidas pelo banco de cepas do Laboratório de 

Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Foram realizados dois experimentos separadamente com M. aeruginosa e 

outro com M. panniformis. As espécies foram mantidas em placas de Petri e em poços 
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de microplacas em meio de cultura líquido ASM-1, proposto por Gorham et al. (1964), 

a 22 ± 1º C sob uma iluminação contínua de luz fria fluorescente com intensidade de 

40 µmoles de fótons m-2 s-1. O fotoperíodo foi de 12 horas e o cultivo mantido em 

câmara incubadora BOD (demanda bioquímica de oxigênio), marca Marconi, modelo 

MA 403. 

O inóculo consistiu da seguinte forma: 5 mL de cultivo foram transferidos para 

recipiente com 50 mL de meio de cultura. Após verificação de crescimento 

(aproximadamente 7 dias), transferiu-se os 50 mL do inóculo para 500 mL de meio. 

Posteriormente, os 500 mL foram fracionados em quatro recipientes de 5L (125 mL 

do inóculo em cada) e completados com 4.875 mL de meio de cultura. Ao final, obteve-

se 20 L de cultivo de cada espécie. 

 

2.2 Densidade de M. aeruginosa e M. panniformis 

 

Foram realizadas análises quantitativas de células de M. aeruginosa e M. 

panniformis, tanto no pré-inóculo quanto nos aquários, durante e após a realização 

dos ensaios ecotoxicológicos para averiguar a densidade correspondente à legislação 

CONAMA 357. Para essa análise foram amostradas 30 mL da biomassa produzida de 

cada aquário. As amostras coletadas contendo células de M. aeruginosa e M. 

panniformis foram acondicionadas em frascos de vidro âmbar (30 mL), fixadas com 

0,5 mL de lugol acético (BICUDO; MENEZES, 2006). 

A quantificação de células foi realizada no microscópio Zeis Axiovert 25, 

conforme método de (UTERMÖHL, 1958), em campos distribuídos aleatoriamente 

(UHELINGER, 1964) de modo que o erro da contagem fosse inferior a 20% e o nível 

de significância da ordem de 95% (LUND et al., 1958). O tempo de sedimentação das 

amostras nas câmaras de contagem seguiu as recomendações propostas por 

Margalef (1983), cerca de 2 horas por centímetro da coluna d’água. Para avaliar a 

densidade dos inóculos foram contados vários campos até atingir 1000 unidades 

(células), enquanto que nas alíquotas coletadas dos experimentos foram contados 20 

campos de cada amostra. A densidade foi expressa em unidades de células por 

volume (cel.mL-1). 
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2.3 Organismo-teste (Characidae) 

 

Foram utilizados para os ensaios ecotoxicológicos, peixes dulcícolas da 

espécie P. Brachypomus, adquiridos na fase juvenil a partir de fornecedores locais. A 

escolha desse organismo-teste, foi devido ser uma espécie nativa da Amazônia e que 

possui ampla distribuição geográfica, são comercializados em pisciculturas, pesque-

pague e canais de rede de distribuição, como supermercados, feiras, peixarias, entre 

outros. 

Os juvenis de P. Brachypomus após serem adquiridos foram acondicionados 

em aquários de 50 litros (Figura 1), alocados em sala específica com regime de foto 

período 12 horas. Esses peixes apresentaram peso médio de 3,46 ± 1,7 gramas. Cada 

aquário era equipado com um sistema de filtragem (manta acrílica, carvão ativado e 

porcelana) acoplados com bomba submersa e aquecedores para condicionar a 

temperatura da água em 28º C. Os parâmetros de qualidade da água de aclimatação 

foram os mais similares possíveis aos valores determinados para esta espécie quando 

em seu ambiente natural (VÁSQUEZ-TORRES, 2005). 

 

 
Figura 1. Aquários de 50 litros para fase de aclimatação de Piaractus brachypomus.  
 

A água utilizada foi proveniente de abastecimento público, filtradas em filtro 

com cascalho, areia, carvão ativado e manta acrílica (Figura 2). Após a filtração, a 

água foi acondicionada em caixa d’água de polietileno e o cloro foi removido por meio 

de aeração por um período de três dias. Foram utilizados 75 peixes, submetidos à 

quarentena (40 dias), fase determinada como aclimatação. Durante essa fase a água 
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foi monitorada para que permanecesse nas condições controladas de pH (7,0 -7,5), 

oxigênio dissolvido (> 6 mg.L-1), temperatura (mantida em 27º C constante) e dureza 

da água (30 a 60 mg.L-1 de CaCO3) (VÁSQUEZ-TORRES, 2005). Os peixes foram 

alimentados duas vezes ao dia com ração comercial (Guabi - PIRÁ ALEVINO 55). 

 

 
Figura 2. Sistema de filtragem de água composto por areia, seixo, manta acrílica e carvão ativado. 
Granulometria: Areia 1,20 mm; Seixo 7,6 cm; Carvão ativado 1,0 cm. 
 

Após o período de aclimatação, os juvenis foram acondicionados por sete dias 

antes do início dos ensaios, em água de diluição enriquecida com alguns compostos 

químicos para efeito de reposição nutricional dos juvenis (ABNT, 2016). A alimentação 

foi interrompida 24 horas antes do início dos ensaios. Posteriormente a fase de 

aclimatação, os peixes foram transferidos para aquários de 10 litros (cinco peixes por 

aquário) para a realização dos testes ecotoxicológicos. Os parâmetros analisados na 

água de exposição foram os mesmos da fase de aclimatação. O experimento foi 

realizado em triplicata e a relação entre peixe e volume de água foi adaptada da norma 
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NBR 15088 (ABNT, 2016), utilizando a proporção de 1 g de peixe por 1,5 litros de 

água. 

 

2.4 Delineamento experimental 

 

Os testes de toxicidade aguda com P. brachypomus expostos a diferentes 

concentrações de células de M. aeruginosa e M. panniformis foram realizados de 

acordo com o protocolo da norma NBR 15088 (ABNT, 2016), com adaptações à essa 

espécie, diferente da espécie sugerida pela normativa. 

As concentrações para o preparo das soluções-teste (amostra toxicológica) 

utilizadas nestes ensaios variaram de 25.000 cel.mL-1 até 500.000 cel.mL-1 de M. 

aeruginosa e M. panniformis (Tabela 1), totalizando quatro densidades diferentes mais 

o controle negativo. Tais concentrações foram selecionadas visando simular a 

situação proposta pela legislação do CONAMA 357 (BRASIL, 2005). 

 

Tabela 1. Densidades de M. Aeruginosa e M. Panniformis utilizada nos tratamentos ecotoxicológicos 

com P. brachypomus. 

Solução-teste 
Concentrações Densidade do Inóculo cel.mL-1 % 

A Controle Negativo 0 
B 25.000 5 
C 50.000 10 
D 250.000 50 
E 500.000 100 

Legenda: A = controle negativo; B = inóculo com 25.000 cel.mL-1; C = 50.000 cel.mL-1; D = 250.000 
cel.mL-1; E = 500.000 cel.mL-1. 

 

Todas as densidades avaliadas foram realizadas em triplicata. Para cada 

aquário foram utilizados cinco peixes, totalizando 75 indivíduos à exposição aguda de 

96 horas. 

 

2.5 Parâmetros físicos e químicos 

  

Os parâmetros físicos e químicos da água foram aferidos nos aquários durante 

a exposição aguda. Para coleta destes dados foi utilizada a sonda multiparâmetro da 

marca HORIBA U-53 (temperatura da água – T°C, pH, potencial de redução de 
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oxidação - ORP, condutividade - CND, turbidez - NTU, oxigênio dissolvido - OD, 

sólidos totais dissolvidos - TDS). 

 

2.6 Teste de micronúcleo 

 

O teste do micronúcleo (MN) em peixes é similar ao teste em mamíferos 

(SCHMID, 1975) e foi adaptado para as características do organismo-teste baseado 

em protocolos descritos em outros experimentos realizados com este táxon 

(HOOFTMAN; RAAT, 1982; GRISOLIA et al., 2005). É um método amplamente 

utilizado para o monitoramento de danos genotóxicos em populações expostas a 

substâncias mutagênicas e carcinogênicas. 

O sangue periférico foi coletado por pulsação cardíaca de forma asséptica, com 

seringas heparinizadas. As lâminas de esfregaço foram feitas com aproximadamente 

uma gota de sangue (50 µL) de cada espécime, em seguida as lâminas ficaram 

desidratando por 24 horas em temperatura ambiente. O material foi então fixado em 

metanol por 15 minutos e corado com solução de Giemsa a 5% para serem analisadas 

em microscópio de óptico Zeis Axioscop 40, no aumento de 1000x sob o qual foram 

analisadas 1000 células de cada juvenil. 

Os critérios utilizados para a identificação MN foi de acordo com o proposto por 

Fenech, (2000), Ferreira et al. (2004) e Cabagna et al. (2006), em que o micronúcleo 

deve ser um terço menor que o núcleo principal, não deve tocar no núcleo principal, 

não deve refringir, ou seja, a mesma coloração deve ter a mesma intensidade do 

núcleo principal e, não apresentar sobreposição com o núcleo principal. 

Alterações nucleares eritrocíticas (ANE) que não sejam MN foram classificadas 

em três grupos distintos. Células com dois núcleos dentro de um citoplasma bem 

evidente e sem sobreposições foram consideradas binucleadas (BL) (CAVAS, 2011), 

células com invaginação no núcleo semelhantes a um rim foram consideradas 

reniformes (K) e células com que apresentaram o núcleo separado por uma 

constrição, em partes não necessariamente do mesmo tamanho, foram considerados 

núcleos segmentados (S) (PACHECO; SANTOS, 1997). Ao final foi considerado o 

valor médio do total de anormalidades nucleares eritrocíticas (MN + BL + K + S). 

 

2.7 Extração de microcistinas na água 
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A determinação dos congêneres de microcistinas em amostras de água foram 

realizadas de acordo com Gomes et al., (2009) e Canto de Sá et al., (2010), a partir 

da extração de 1 L de amostras de água por SPE (extração em fase sólida) com 

posterior análise por Cromatografia Líquida de Alta Precisão (CLAE). A purificação da 

amostra foi de acordo com o método proposto por Barco et al. (2005) e Krishnamurthy 

et al. (1986), utilizando-se uma solução metanol-butanol-água (20:5:75 v/v), na 

sequência as amostras foram centrifugadas e o sobrenadante evaporados até 1/3 do 

volume em capela de exaustão. Os sobrenadantes foram purificados utilizando uma 

coluna C-18 (fase reversa polimérica Strat X 33) e eluídos com 30 mL de metanol 

(FERREIRA et al., 2009; GOMES et al., 2009 e GUEDES et al., 2014). Na última etapa 

da purificação, o cartucho (ODS-C18) foi lavado e eluído com água MilliQ, metanol 

20% e por último, com metanol 75% contendo 0,1% de ácido trifluoroacético. 

Após a evaporação completa, seguiu-se o método utilizado por Guedes et al., 

(2014), o material foi suspendido em 1 mL de solvente LC-MS-MS. A identificação e 

quantificação de MC foi realizada por espectrometria de massa usando uma AP-MS-

MS API 3200 Q-trap (Applied Biosystems) com as seguintes condições: uma coluna 

C18 (Kinetex, 2,6 m, 100 A, 50 mm, 2,1 mm); fase A: acetato de amónio 5 mM em 

água + 0,1% de ácido fórmico; e fase B: acetato de amónio 5 mM em acetonitrilo + 

ácido fórmico a 0,1% com um gradiente de 85% A / 15% B a 15% A / 85% B. As 

transições foram analisadas para as microcistinas LR, RR, YR. O limite de detecção 

foi de 0,5 mg/L-1 e o limite de quantificação foi de 1 mg/L-1. 

 

2.8 Extração de microcistinas no tecido muscular e no fígado 

 

Devido a massa corpórea dos peixes analisados neste experimento terem sido 

baixas pelo fato de serem juvenis, todos os músculos dos espécimes, exceto a cabeça 

e vísceras, foram triturados em disruptor de células (L-Beader 3) com 20 ml de metanol 

acrescido de TFA a 0,1% (v: v). O mesmo método seguiu para amostras de fígado. 

Na sequência as amostras foram centrifugadas a 11.000 rpm e o sobrenadante foi 

recolhido e armazenado em frascos Falcon (VASCONCELOS et al., 2013) e, esse 

procedimento se repetiu por mais duas vezes, para melhor extração da microcistina. 

Na sequência, todas as amostras celulares foram submetidas a etapa de purificação, 

conforme descrito no tópico anterior. Ao final as amostras foram ressuspendidas 

também em fase de reconstituição (fase A e fase B). 
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Para a determinação das microcistinas nos peixes, foram considerados o peso 

corpóreo de todos os espécimes (n=5) de cada aquário, e obteve um agregado de 

amostras para detecção de microcistinas. 

 

2.9 Análise Estatística 

 

Foi determinada a média e o desvio padrão de eritrócitos com micronúcleos e 

com alterações nucleares. Os resultados obtidos para os ensaios realizados com M. 

aeruginosa foram comparados com os resultados do controle negativo pela análise de 

variância (ANOVA) com o teste de Tukey. Para um melhor refinamento a significância 

foi aplicada teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (Teste H). Foi utilizado o software 

STATISTICA 7 para ambos os testes. 

A síntese das informações bióticas e abióticas verificadas durante o 

experimento foi realizada através de Análise de Correspondência Canônica (CCA) 

(TER BREAK, 1986; TER BREAK, 1987) observada a relação entre parâmetros 

ambientais e ANE. A matriz biótica foi baseada em biomassa de cianobactérias e ANE, 

já as abióticas nos parâmetros físicos. Aplicou-se o teste de Monte Carlo para verificar 

a significância dos eixos. Os dados foram logaritmizados ([log (x+1)]) exceto o pH. 

Estas análises foram realizadas no software PCORD. 

 

3 RESULTADOS 

3.1 Microcystis aeruginosa 

 

 Durante a realização do experimento não foi registrado óbito de nenhum animal 

exposto nas diferentes concentrações de células. Verificou-se a presença de 

alterações nucleares eritrocitárias (ANE) em todos os tratamentos incluindo no 

controle negativo. O teste de micronúcleo foi aplicado para avaliar e comparar os 

danos genômicos nos eritrócitos do sangue de P. brachypomus após exposição a 

diferentes densidades de células de M. aeruginosa em um período de 96 horas. Das 

análises mutagênicas dos 75 indivíduos expostos, 63% apresentaram ANE. A Figura 

3 ilustra os tipos alterações encontradas nas células dos juvenis. 
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Figura 3. Alterações nucleares eritrocíticas registradas em alevinos, após exposição aguda em 
simulação de florações. A = Célula Normal, B = Micronúcleo, C = Binucleada, D = Reniforme, E = 
segmentada. Aumento de 1000x. 

 

Como esperado, as ANE registradas nos tratamentos B, C, D e E foram 

superiores ao controle negativo e, as diferentes concentrações de células inoculadas 

influenciaram nas frequências de danos genômicos (Figura 4). Núcleos reniformes 

foram os mais frequentes, correspondendo a 33% do total das ANE, seguido por 

células binucleadas 28,6% e micronúcleos com 28,1%. 

Ao final dos ensaios ecotoxicológicos aos quais os alevinos foram submetidos, 

observou-se que no tratamento C a concentração de células de M. aeruginosa não 

apresentou similaridade de crescimento como nos demais tratamentos, no entanto, os 

resultados das ANE indicaram relação direta quanto a densidade de cel.mL-1 ao final 

da exposição, ocasionando mutações genéticas nos alevinos. 
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Figura 4. Análise de descritiva do intervalo de confiança dos tratamentos e média de frequência de 
ocorrência das ANE em P. Brachypomus após exposição à M. aeruginosa. 
  

Observou-se que os efeitos dos tratamentos e das réplicas dos aquários 

correspondeu a 12,9% na distribuição dos valores das ANE, constatou-se que houve 

significância entre os tratamentos (p<0,000). No entanto, o Teste de Tukey indicou 

que o Tratamento E foi o mais significativo em danos nucleares, quando comparado 

com os demais. O número de células de M. aeruginosa influenciou diretamente todas 

as ANE registradas.  Pode-se observar que foi relevante os diferentes tratamentos 

aos quais foram submetidos os alevinos (Figura 4, Tabela 2), de forma que sob as 

mesmas condições ao longo de todo experimento, não houve significância entre as 

diferentes réplicas (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Análise de variância do efeito dos tratamentos sobre todas as alterações nucleares 

eritrocíticas no peixe P. Brachypomus após exposição à M. aeruginosa. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

Quadrados 

Grau de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
F Valor p 

Tratamento  558,72 4 139,680 8,8480 0,000011 

Aquários (replicas) 90,32 2 45,160 2,8606 0,065066 

Tratamentos*Aquários 237,28 8 29,660 1,8788 0,080158 

Erro 947,200 60 15,787   

Total 1833,52 74       

*Tratamento corresponde aos testes A, B , C, D  e E 
 

Conforme a Figura 5, pode-se notar que não há diferença significativa (p<0,05) 

para os valores médios de ANE entre os tratamentos A, B, C e D. No entanto, entre 
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os tratamentos, o E foi significativo, provavelmente pelo maior número de células as 

quais os alevinos de P. brachypomus foram expostos, e que provavelmente, continha 

maior concentração de microcistina. 

 

 
Figura 5. Representação gráfica do teste de Tukey para as ANE em peixe P. Brachypomus sobre os 
tratamentos com diferentes densidades de células de M. aeruginosa (p < 0,05) (peixes n=75). 
 

Todos os tratamentos com células de M. aeruginosa aos quais os alevinos 

foram expostos apresentaram algum tipo de ANE. No entanto, o tratamento E teve a 

maior variabilidade no total, indicando a relação direta com ambientes enriquecidos 

com mais 500.000 cel.mL-1 (Figura 6). Nestas condições, os alevinos de P. 

brachypomus estariam já comprometidos e tendo iniciado o processo de mutações 

genéticas. 
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Figura 6. Diferenças entre as pontuações médias dos tratamentos, gerados pelo primeiro eixo da 
análise discriminante. As barras representam o intervalo de confiança de 95%. 
 

Observou-se que entre as pontuações médias dos tratamentos, apenas o 

tratamento E foi significativo. No entanto, para um maior refinamento dos dados, foi 

realizada a análise de comparação múltipla nos demais tratamentos. Neste caso foi 

registrado que os tratamentos B, D e E também foram significativos quando 

comparados com o controle negativo (tratamento A) (Tabela 3). A significância do 

tratamento E foi maior em decorrência do maior número de células. Talvez o 

tratamento C não foi significativo em decorrência de alterações ocorridas durante o 

experimento. 

Pode-se observar que ocorreram alterações mutagênicas nos alevinos que 

foram submetidos, principalmente, a três tipos de tratamentos (B, D, E). 

 

Tabela 3. Comparações múltiplas dos valores de p entre os diferentes tratamentos da ANE (n=75). 

Tratamentos A B C D E 

A   0,001125 0,163936 0,003106 0,000012 

B 0,001125   1,000000 1,000000 1,000000 

C 0,163936 1,000000   1,000000 0,141087 

D 0,003106 1,000000 1,000000   1,000000 

E 0,000012 1,000000 0,141087 1,000000   
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Os resultados da  Análise de Correspondencia Canonica (CCA) entre os dados 

das ANE e densidade de M. aeruginosa (DcmL) em relação aos parâmetros físicos e 

químicos da água estão apresentados na Figura 7. Constatou-se que a ordenação do 

eixo 1 foi de 0,098, com explicabilidade de 64,3% e, que o eixo 2 foi de 0,011, com 

7,4% de explicabilidade. 

 

 
Figura 7. Diagrama de ordenação da Análise de Correspondência Canônica (CCA) aplicada aos 
parâmetros ambientais e em alterações nucleares eritrocíticas sobre diferentes tratamentos. DcmL = 
Densidade de M. aeruginosa (cel.mL-1); T°C = temperatura; pH = potencial hidrogeniônico; ORP = 
Potencial de Redução de Oxidação; CND = condutividade; NTU = turbidez; OD = oxigênio dissolvido e 
TDS = sólidos totais dissolvidos; CNA = células não alteradas; MN = micronúcleo; BL = binucleada; S 
= segmentada; K = reniformes. 
 

A CCA apresentou autovalores com 71,7% de explicabilidade da variância nos 

dois eixos (Tabela 4). A elevada correlação de espécie-ambiente para os dois eixos 

indicou forte relação entre as categorias biológicas analisadas e os parâmetros 

ambientais (Tabela 4). O teste de Monte Carlo indicou que a relação entre as variáveis 

biológicas e as condições ambientais foram estatisticamente significantes (p<0,008). 
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Tabela 4. Síntese dos resultados da CCA a partir das variáveis abióticas (n=7) e bióticas (n=6). 

  Eixo 1 Eixo 2 

Autovalores 0,098 0,011 

Variância (%) 64,3 7,4 

Variância Acumulada (%) 64,3 71,7 

Correlação de Pearson 0,916 0,941 

Valores de Monte Carlo   p= 0,0080 
 

 Os parâmetros ambientais correlacionados com o eixo 1 descreveram a 

situação do experimento. A correlação “intraset” mostrou que em ordem de 

importância a T°C e ORP foram mais importantes no eixo 1, fornecendo uma síntese 

de informação de 64,3% (Tabelas 4 e 5). O presente trabalho relatou a relevância de 

se manter um experimento ecotoxicológico com organismos vivos (alevinos e 

cianobactérias) em condições ideais de aeróbia e autotrofia para averiguar os danos 

genotóxicos. Isso pode reproduzir as condições ambientais mais próximas daquelas 

ocorrentes em escala macro ou até mesmo em ambientes naturais 

 

Tabela 5. Correlação “intrasets” e coeficiente canônico das variáveis bióticas (n=6) e abióticas (n=7) 

com os eixos 1 e 2. 

  Correlação intraset Coeficiente canônico 

Variáveis Eixo 1 Eixo 2 Eixo 1 Eixo 2 

T°C 0,499 -0,815 0,099 -0,286 

pH 0,042 -0,887 -0,627 -0,192 

ORP -0,561 0,71 0,816 -0,207 

CND -0,361 -0,461 -1,390 -1,580 

NTU -0,148 -0,258 0.083 0,097 

OD 0,105 -0,454 -0,050 -0,096 

TDS -0,356 -0,471 1,143 1,439 
Legenda: T°C = temperatura; pH = potencial hidrogeniônico; ORP = Potencial de Redução de Oxidação; 
CND = condutividade; NTU = turbidez; OD = oxigênio dissolvido e TDS = sólidos totais dissolvidos. 
 

No lado positivo do eixo 1 destaca-se apenas o tratamento A, este com alevinos 

de P. brachypomus em água desprovida de células de cianobactérias (controle 

negativo), enquanto que no lado negativo todos os demais tratamentos que 

apresentaram densidades de cianobactérias. O tratamento A foi mais correlacionado 

com a temperatura, que foi  discretamente mais elevada que os demais tratamentos. 

Registrou-se que os alevinos com poucas alterações eritrocíticas tiveram maior 

correlação com o tratamento A. 
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 O lado negativo do eixo 1 foi caracterizado pelos tratamentos nos quais os 

alenvinos de P. brachypomus foram expostos em ambiente com elevadas densidades 

de cianobactérias e as alterações eritrocíticas tipo MN e K mas com valores elevados 

de ORP, o que refletiu condições mais aeróbicas nos experimentos em decorrência 

do oxigenio produzido pelas  cianobactérias nos aquários durante o estudo. É notório 

que o experimento contribuiu com maior frequência das alterações eritrocíticas nos 

tratamentos com cianobactérias como já apresentado na Figura 1. 

 As alterações eritrocíticas tipo MN agruparam com os aquários do tratamento 

B3, C1 e C3. Alevinos de P. brachypomus com alterações K foram mais 

representativos em D1 e C2. Enquanto que os demais aquários foram reunidos pelas 

variáveis de condutividade, TDS e NTU no eixo 1 e secundariamente pela frequência 

maior de alterações eritrocíticas tipo BL no eixo 2 influenciados pelo pH e temperatura. 

 Quanto aos limites de detecção de microcistinas (LR, YR e RR), foram 

verificadas baixas concentrações, devido ao curto período de exposição que os peixes 

foram expostos. Sendo assim, os dados foram apresentados em ng/mL. A Tablea 6 

apresenta a concentração total de microcistinas (LR, YR e RR) detectadas na água 

de cada tratamento em ng/mL. 

 

Tabela 6. Concentrações de microcistinas totais, LR, YR e RR detectados na água de cada réplica por 

tratamento com exposição à M. aeruginosa.  

MC em água com cultivo de M. aeruginosa em ng/mL 

Tratamento Amostras MC-LR MC-YR MC-RR MC-Total 

A 

C1-R1 - - - - 

C1-R2 - - - - 

C1-R3 - - - - 

B 

C2-R1 - - 4,24 4,24 

C2-R2 - - 2,29 2,29 

C2-R3 - - - - 

C 

C3-R1 - - - - 

C3-R2 - - - - 

C3-R3 - - - - 

D 

C4-R1 - - - - 

C4-R2 - - - - 

C4-R3 - - 2,14 2,14 

E 

C5-R1 - - - - 

C5-R2 - - - - 

C5-R3 - - - - 



42 

 

Legenda: C1 = concentração 1 (controle negativo); C2 = concentração 2 (25.000 cel.ml-1); C3 = 
concentração 3 (50.000 cel.ml-1); C4 = concentração 4 (250.000 cel.ml-1); C5 = concentração 5 (500.000 
cel.ml-1); R1 = réplica 1; R2 = réplica 2 e R3 = réplica 3. 
 

 Esperava-se que concentrações de microcistinas LR, YR e RR fossem 

detectadas nas águas dos aquários, justamente pelo fato de estarem livres na água e 

contidos nas células de M. aeruginosa. A única detecção de MC encontradas na água, 

corresponderam aos tratamentos B (25.000 cel.ml-1) e D (250.000 cel.ml-1). 

 Em amostras de fígados expostos a M. aruginosa também não foram 

registradas a presença de MC. Vale resaltar que foram considerados o pool das 

amostras dos fígados (n=5) e dos músculos (n=5) de cada réplica por tratamento, 

classificados por congêneres de MC analisadas. 

 Amostras de músculo expostos a M. aeruginosa foram detectadas em várias 

concentrações de MC nos tratamentos B, C, D e E (Tabela 7). Constatou-se que a 

microcistina mais representativa correspondeu a MC-RR, com maior concentração 

encontrada de 15,7 ng/g de MC-RR no tratamento D (250.000 cel.ml-1). Com isso 

obteve-se que a (bio)acumulação de MC-RR em tecido muscular correspondeu a 0,98 

ng/g. 

 

Tabela 7. Concentração de microcistinas totais, LR, YR e RR detectados nos músculos de cada réplica 

por tratamento com exposição à M. aeruginosa. 

Concentrações de MC em Músculo 
Tratamento Amostras Peso (g) MC-LR (ng/g) MC-YR (ng/g) MC-RR (ng/g) MC-Total (ng/g) 

A 
M5.R1A 21,7177 - - - 0 
M5.R2A 17,8921 - - - 0 
M5.R3A 17,9326 - - - 0 

B 
M5.R1B 13,0807 1,25 11,7 - 12,95 
M5.R2B 15,7759 - 3,61 5,09 8,7 
M5.R3B 15,7095 - 12,7 0,84 13,54 

C 
M5.R1C 15,3419 - 5,05 6,76 11,81 
M5.R2C 15,0936 - 3,9 2,67 6,57 
M5.R3C 14,2907 - 7,61 0,844 8,454 

D 
M5.R1D 29,803 0,908 3,07 6,67 10,648 
M5.R2D 21,3735 0,897 4,39 15,7 20,987 
M5.R3D 13,9384 - - 3,87 3,87 

E 
M5.R1E 24,8691 0,238 - 4,28 4,518 
M5.R2E 40,8864 - 4,27 - 4,27 
M5.R3E 25,1474 - 3,73 - 3,73 

Legenda: A = controle negativo; B = tratamento com 25.000 cel.ml-1; C = tratamento com 50.000 cel.ml-
1; D = tratamento com 250.000 cel.ml-1; E = tratamento com 500.000 cel.ml-1; M5 = músculos 
correspondente a 5 peixes; R1 = réplica 1; R2 = réplica 2 e R3 = réplica 3. 
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 A Figura 8 apresenta  o quantitativo das microcistinas (MC-Total e MC-LR) 

encontras na água, nos fígados e nos músculos de todas as réplicas (R1, R2 e R3) de 

cada tratamento (A, B, C, D e E). Verificou-se que a MC-LR foi mais representativa no 

tratamento B (25.000 cel.ml-1), com 1,8 ng e o menor valor foi registrado para o 

tratamento C (50.000 cel.ml-1) com 0,24 ng. 

 

  
Figura 8. Concentração de microcistinas totais (LR, YR e RR) e MC-LR, detectadas na água, nos 
fígados e nos músculos soma de todas as réplicas (R1, R2 e R3) de cada tratamento (A, B, C, D e E) 
com exposição à M. aeruginosa. 
 

 A Figura 9 apresenta  o quantitativo de MC-YR e MC-RR encontras na água, 

nos fígados e nos músculos de todas as réplicas (R1, R2 e R3) de cada tratamento 

(A, B, C, D e E). Verificou-se que a MC-YR foi mais representativa no tratamento E 

(500.000 cel.ml-1), com 28 ng e o menor valor foi registrado para o tratamento B 

(25.000 cel.ml-1) com 7,46 ng. Em MC-RR, o maior valor correspondeu no tratamento 

B em relação ao demais tratamentos, 28,38 ng e o menor valor foi do tratamento C 

(50.000 cel.ml-1) 4,28 ng. 

 

  
Figura 9. Concentração de MC-YR e MC-RR, detectadas na água, nos fígados e nos músculos soma 
de todas as réplicas (R1, R2 e R3) de cada tratamento (A, B, C, D e E) com exposição à M. aeruginosa. 
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 Pode-se observar, considerando todos os congêneres de microcistinas (LR, YR 

e RR), que a maior concentração correspondeu ao tratamento E (500.000 cel.ml-1) 

com 41,72 ng, enquanto que a menor concentração foi no tratamento C (50.000 cel.ml-

1) com 12,52 ng. 

 

3.2 Microcystis panniformis 

 

 A exposição realizada com M. panniforems não registrou óbito de nenhum 

animal exposto nas diferentes concentrações de células. As ANE relevantes 

ocorreram naqueles aquários cuja inclusão de diferentes densidades da cepa tóxica 

de M. panniformis foram inseridas. Observou-se que em 75 peixes analisados, após 

a exposição, 89,33% teve alguma alteração eritrocíticas. Sendo que no total de 

alterações foi registrado 75,50% em Binucleadas (C); 15,67% em Segmentada (E); 

6,43% Reniforme (D); e 2,40% em Micronúcleos (B) conforme demonstrados na 

Figura 10. 

 

 

Figura 10. Análise de descritiva do intervalo de confiança dos tratamentos e média de frequência de 
ocorrência das ANE em P. Brachypomus após exposição à M. panniformis. 
 

 Verificou-se que houve diferença significativa entre os tratamentos (p<0,000), 

no entanto o Teste de Tukey indicou que o tratamento B, D e E. Verificou-se que 
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diferentes quantidades de células, consequentemente produziram microcistinas a 

medida que aumentou sua concentração celular (Tabela 8, Figura 11). 

 

Tabela 8. Análise de variância do efeito dos tratamentos sobre todas as alterações nucleares 

eritrocíticas no peixe P. Brachypomus após exposição à M. panniformis. 

Fonte de Variação 
Soma dos 

Quadrados 

Grau de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
F Valor p 

Tratamento 156.1333 4 39.0333 267.59260 0.00000 

Aquários (replicas) 3.8400 2 12.0473 12.04730 0.00000 

Tratamentos*Aquários 27.6267 8 0.5926 0.59260 0.55610 

Erro 194.4000 60 1.0658 1.06580 0.39896 

Total 382.00 74       

*Tratamento corresponde aos testes A, B, C, D e E. 
 

 Observa-se na Figura 9, que não houve diferença significativa (p<0,05) para 

os valores médios de ANE entre os tratamentos A e C.  

 

 
Figura 11. Representação gráfica do teste de Tukey para as ANE em peixe P. Brachypomus sobre os 
tratamentos com diferentes concentrações de células de M. panniformis (p < 0,05) (peixes n=75). 
 

 Quanto as alterações de ANE, constatou-se que os tratamentos D e E, teve 

maior variabilidade no total, indicando a relação direta com ambientes enriquecidos 

com mais de 250.000 cel.mL-1 (Figura 12). Assim como, no experimento anterior com 

M. aeruginosa, os alevinos de P. brachypomus estariam comprometidos, devido a 

mutações genéticas enquanto juvenis. 
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Figura 12. Diferenças entre as pontuações médias dos tratamentos, gerados pelo primeiro eixo da 
análise discriminante. As barras representam o intervalo de confiança de 95%. 
 

 A Tabela 9, também indica a diferença entre os tratamentos de acordo com as 

diferentes concentrações de M. panniformis. 

 

Tabela 9. Comparações múltiplas dos valores de p entre os diferentes tratamentos da ANE (n=75). 

Tratamentos A B C D E 

A   0.001358 0.054863 0.000008 0.000010 

B 0.001358  1.000000 1.000000 1.000000 

C 0.054863 1.000000   0.309981 0.344119 

D 0.000008 1.000000 0.309981  1.000000 

E 0.000010 1.000000 0.344119 1.000000   

 

 Quanto aos limites de detecção de microcistinas provenientes da M. 

panniformis (LR, YR e RR), foram verificadas baixas concentrações nos fígados e nos 

músculos, no entanto, as amostras de água dos aquários foi constatado 

concentrações maiores, o que era esperado. Sendo assim, os dados de microcistinas 

também foram apresentados em ng/mL. Pode-se verificar na A Tablea 10, a 

concentração total de microcistinas (LR, YR e RR) detectadas na água de cada 

tratamento em ng/mL. 
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Tabela 10. Concentração de microcistinas totais, LR, YR e RR detectados na água de cada réplica por 

tratamento com exposição à M. pannifrmes. 

MC em água com cultivo M. panniformis em ng/mL 

Tratamento Amostras MC-LR MC-YR MC-RR MC-Total 

A 

C1-R1  - - - 0 

C1-R2  - - - 0 

C1-R3 - - - 0 

B 

C2-R1  246 - 3,28 249,28 

C2-R2 231 - - 231 

C2-R3  199 - 0,842 199,842 

C 

C3-R1  559 - - 559 

C3-R2  340 - - 340 

C3-R3  1130 - 0,842 1130,84 

D 

C4-R1  8250 10,3 10,8 8271,1 

C4-R2  14700 3,69 3,89 14707,6 

C4-R3  7480 1,73 4,57 7486,3 

E 

C5-R1 7310 10 2,58 7322,58 

C5-R2  15400 103 11,4 15514,4 

C5-R3  12900 156 5,01 13061 
Legenda: C1 = concentração 1 (controle negativo); C2 = concentração 2 (25.000 cel.ml-1); C3 = 
concentração 3 (50.000 cel.ml-1); C4 = concentração 4 (250.000 cel.ml-1); C5 = concentração 5 (500.000 
cel.ml-1); R1 = réplica 1; R2 = réplica 2 e R3 = réplica 3. 
 

 Observou-se que o comportamento das concentrações microcistinas LR, YR e 

RR foram aumentando conforme a concentração de células inoculadas entre os 

tratamentos A a E. A maior concentração detectada de MC encontrada na água, 

corresponderam aos tratamentos D (250.000 cel.ml-1) e E (500.000 cel.ml-1) sendo 

esse último com maior concentração 15.514,4 ng/mL. Verificou-se também que a MC-

LR foi a espécie mais representativa neste experimento. 

 Em amostras de fígados expostos a M. panniformis foram registradas baixas 

concentrações de MC (Tabela 11). Vale resaltar que neste experimento também foram 

considerados o pool das amostras dos fígados (n=5) e dos músculos (n=5) de cada 

réplica por tratamento, classificados por congêneres de MC analisadas. 

Amostras de músculo expostos a M. panniformis apresentaram maiores 

concentrações de MC nos tratamentos D e E (Tabela 12). Constatou-se que a 

microcistina mais representativa correpsondeu a MC-LR, com maior valor encontrado 

de 318 ng/g no tratamento D (250.000 cel.ml-1). Com isso obteve-se que a 

(bio)acumulação de MC-LR em tecido muscular correspondeu a 21,11 ng/g. 

 



48 

 

Tabela 11. Concentração de microcistinas totais, LR, YR e RR detectados nos fígados de cada réplica 

por tratamento com exposição à M. panniformis. 

Concentração de MC em Fígado 
Tratamento Amostras Peso (g) MC-LR (ng/g) MC-YR (ng/g) MC-RR (ng/g) MC-Total (ng/g) 

A 
F5.R1A 0,0944 - - - 0 
F5.R2A 0,1141 - - - 0 
F5.R3A 0,1446 - - - 0 

B 
F5.R1B 0,1197 - - - 0 
F5.R2B 0,189 - - - 0 
F5.R3B 0,4608 - - - 0 

C 
F5.R1C 0,1094 - - - 0 
F5.R2C 0,1409 - - 0,839 0,839 
F5.R3C 0,3254 - - 0,84 0,84 

D 
F5.R1D 0,1674 - 3,33 3,24 6,57 
F5.R2D 0,1499 0,241 - 3,44 3,681 
F5.R3D 0,1723 - - - 0 

E 
F5.R1E 0,1363 3,83 - - 3,83 
F5.R2E 0,0899 0,173 - - 0,173 
F5.R3E 0,1306 0,944 - 2,38 3,324 

Legenda: A = controle negativo; B = tratamento com 25.000 cel.ml-1; C = tratamento com 50.000 
cel.ml-1; D = tratamento com 250.000 cel.ml-1; E = tratamento com 500.000 cel.ml-1; F5 = fígados 
correspondentes a 5 peixes; R1 = réplica 1; R2 = réplica 2 e R3 = réplica 3. 
 

Tabela 12. Teor de microcistinas totais, LR, YR e RR detectados nos músculos de cada réplica por 

tratamento com exposição à M. panniformis. 

Concentração de MC em Músculo 
Tratamento Amostras Peso (g) MC-LR (ng/g) MC-YR (ng/g) MC-RR (ng/g) MC-Total (ng/g) 

A 
M5.R1A 9,57377 - - - 0 
M5.R2A 9,864 - - - 0 
M5.R3A 8,78063 - - - 0 

B 
M5.R1B 10,1083 - 14,7 1,91 16,61 
M5.R2B 11,9977 0,21 2,29 2,06 4,56 
M5.R3B 11,6839 - - 4,98 4,98 

C 
M5.R1C 8,2785 - - 2,13 2,13 
M5.R2C 8,2675 - 0,441 0,839 1,28 
M5.R3C 9,8786 1,69 1,42 0,875 3,985 

D 
M5.R1D 15,0597 318 - - 318 
M5.R2D 14,8625 5,85 7,98 3,9 17,73 
M5.R3D 13,0988 34,7 6,24 2,99 43,93 

E 
M5.R1E 11,1757 102 - - 102 
M5.R2E 9,1364 36,2 - 0,852 37,052 
M5.R3E 13,0034 10,2 - 2,4 12,6 

Legenda: A = controle negativo; B = tratamento com 25.000 cel.ml-1; C = tratamento com 50.000 cel.ml-
1; D = tratamento com 250.000 cel.ml-1; E = tratamento com 500.000 cel.ml-1; M5 = músculos 
correspondente a 5 peixes; R1 = réplica 1; R2 = réplica 2 e R3 = réplica 3. 
 

A Figura 13 apresenta  o quantitativo das microcistinas (MC-Total e MC-LR) 

encontras na água, nos fígados e nos músculos de todas as réplicas (R1, R2 e R3) de 

cada tratamento (A, B, C, D e E), no entanto, devido alguns picos de concentrações 
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terem sido altos, em relação aos demais tratamentos, os valores foram expressos em 

LOG(+1). Verificou-se que a MC-LR foi mais representativa no tratamento E (500.000 

cel.ml-1), com 35763 ng (LOG = 4,5535) e o menor valor foi registrado para o 

tratamento B (25.000 cel.ml-1) com 676,21 ng (LOG = 2,8307). 

 

  
Figura 13. Concentração de microcistinas totais (LR, YR e RR) e MC-LR, detectadas na água, nos 
fígados e nos músculos somdas de todas as réplicas (R1, R2 e R3) de cada tratamento (A, B, C, D e 
E) com exposição à M. panniformis. 
 

 A Figura 14 apresenta  o quantitativo de MC-YR e MC-RR encontras na água, 

nos fígados e nos músculos de todas as réplicas (R1, R2 e R3) de cada tratamento 

(A, B, C, D e E). Verificou-se que a MC-YR apresentaram maiores concentrações no 

tratamento E (500.000 cel.ml-1), com 269 ng (LOG = 2,4314), e a menor concentração 

encontrada foi no tratamento C (50.000 cel.ml-1) com1,86 ng (LOG = 0,4565). Ao 

analisar e quantificar MC-RR, o valor que mais se destacou, tambem correspondeu 

ao tratamento E, com concentração de 24,62 ng (LOG = 1,4086). Quanto a menor 

concentração encontrada, registrou-se ao tratamento C (50.000 cel.ml-1) 6,36 ng (LOG 

= 0,8672). 
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Figura 14. Concentração de MC-YR e MC-RR, detectadas na água, nos fígados e nos músculos 
somdas de todas as réplicas (R1, R2 e R3) de cada tratamento (A, B, C, D e E) com exposição à M. 
panniformis. 
 

 Após analisar as concentrações de microcistinas, verificou-se que em mesmo 

a baixas concentrações de células, foi possível quantificá-las. Destaca-se, 

considerando todos os congêneres de microcistinas (LR, YR e RR), que a maior 

concentração correspondeu ao tratamento E (500.000 cel.ml-1) com 36057 ng (LOG 

= 4,557 – Figura 13), enquanto que a menor concentração foi apontada no tratamento 

B (25.000 cel.ml-1) com 2039,5 ng (LOG = 3,3097 – Figura 13) o que era esperado. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Os experimentos ecotoxicológicos apresentaram cenários que estão 

relacionados com as condições ambientais aos quais os alevinos foram expostos. 

Situações com 25.000 cel.mL-1 requer alerta, pois verificou pequenas alterações aos 

alevinos, o que vai incrementando à medida que se aumenta o número de células a 

que eles estão expostos. Várias espécies de organismos (bio)indicadores são 

consolidadas em protocolos nacionais (ABNT) e internacionais (OECD), no entanto, 

normalmente são espécies de pequeno porte que apresentam ciclo de vida curto e 

muitas vezes considerados como peixes ornamentais. 

Por essa razão, buscou-se uma alternativa com impacto maior, pelo principal 

motivo da espécie ser comercializada para o consumo humano. Estudos laboratoriais 

com espécies nativas são importantes, pois em condições naturais podem reagir 

melhor a um determinado poluente, o que tornaria um (bio)indicador propício daquela 

área. 

A utilização de biomarcadores de contaminação ambiental exposta nos peixes, 

permite avaliar os potenciais danos que determinados poluentes podem causar na 

própria espécie e no ecossistema. Em geral, os biomarcadores são definidos como 

respostas biológicas aos poluentes ambientais que podem ser mensuradas e que 

indicam a presença de efeitos e, em alguns casos, o grau de contaminação ambiental 

(BENINCÁ et al., 2012). Neste estudo foi considerado as alterações dos micronúcleos 

como marcadores, e pode-se observar que a exposição às diferentes concentrações 

de células de M. aeruginosa e M. panniformis tiveram efeito significativo em 

determinadas concentrações devido às microcistinas. 
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Durante a realização deste experimento foram detectadas, pelas frequências 

de micronúcleos e ANE, atividades citogenotóxicas. Estas alterações são parâmetros 

importantes para detecção de ambientes potencialmente impactados, conforme 

indicado por Gonçalves et al. (2015). 

Assim como as alterações tipo MN, o ensaio cometa tem sido aplicado com 

sucesso em condições de laboratório e de campo como um biomarcador não 

específico, sensível, rápido e econômico para a detecção de danos genéticos em 

ambientes naturais, e é capaz de detectar as bases de DNA oxidados em peixes 

expostos a contaminantes ambientais (JHA, 2008).  

Silva et al. (2010) constataram que a indução da genotoxicidade (cometa e MN) 

em lambari (Astyanax bimaculatus) foi ocasionada pela ação de microcistina 

proveniente de floração de Microcystis spp em Brasília. Em estudo realizado com 

tilápia-do-nilo, Pavan da Silva et al. (2011) constataram que a indução de MN ocorreu 

apenas em exposição corporal dos indivíduos, de acordo com maior concentração de 

extratos de Microcystis e, que por injeção via intraperitoneal não foi observado esta 

indução de alteração eritrocítica. 

Estes resultados são semelhantes aos encontrados neste estudo com juvenis 

de P. brachypomus, uma vez que as ANE encontradas foram relacionadas com as 

maiores concentrações de células inoculadas e, também foi observado durante o 

experimento que estes alevinos apresentaram alterações tipo K como a mais 

representativa. 

O primeiro estudo ecotoxicológico realizado com P. brachypomus, foi relatado 

por Reátegui-Zirena et al. (2013), que indicaram que a espécie em estudo apresentou 

ser um bom indicador de poluentes aquáticos, nesse caso expostas ao petróleo bruto. 

Pesquisas sobre os mecanismos de ação de microcistinas em peixes 

comestíveis e nativos do Brasil são importantes, visto que, extratos de MC coletados 

de diferentes florações, bem como em diferentes partes do mundo podem conter 

também outros componentes de cianotoxinas, tendo diferentes perfis de toxicidade. 

(PAVAN DA SILVA et al., 2011). 

Ressalta-se que M. panniformis apresentou maior grau de toxicidade, sendo 

que a mais representativa correpsondeu a MC-LR, com maior concentração 

encontrada de 318 ng/g no tratamento D (250.000 cel.ml-1). Com isso obteve-se que 

a (bio)acumulação de MC-LR em tecido muscular correspondeu a 21,11 ng/g, e que 

esse valor corresponde a pouco mais da metade da concentração recomendada para 
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ingestão diária (TDI) de 0,04 µg/kg-1 de peso copóreo (CHORUS E BARTRAM, 1999). 

A partir desse valor, um limite máximo aceitável de 1µg/L de microcistinas em água 

para consumo humano, é que foi adotado pela OMS e incorporado no adendo das 

Normas para Qualidade da Água Tratada publicado em 1998, (Guideline for Drinking 

Water Quality, WHO – 1998). 

Magalhaes et al., (2001) realizou um experimento onde apresentou dados de 3 

anos de estudo sobre bioacumulação de microcistinas em tilápias da lagoa 

Jacarepaguá no Rio de janeiro, e relatou que a floração presente no lago continha 

microcistinas próximas ou superior ao TDI (0,04 µgKg-1). 

Kopp et al. (2013) relataram que a maior concentração de MC ocorrem no 

epitélio intestinal dos peixes, devido o pH intestinal ser neutro ou alcalino, não sendo 

potencial para o rompimento das paredes das células das cianobactérias. 

No fígado já foram encontrados níveis altíssimos como 87,4 µg/g em peixe de 

cheiro (IBELINGS et al., 2005) e de 71,6 e 32,1 µg/g em tilápias (MAGALHÃES et al., 

2001). Neste trabalho não foram registradas elevadas concentrações de MC, pelo 

contrário, o maior valor foi de 6,57 ng/g no tratamento D (250.0000 cel.mL-1) em peixes 

epostos a M. panniformis, enquanto que aos expostos em M. aeruginosa não foram 

detectados a presença de MC. 

Em músculo, os maiores valores encontrados na literatura foram de 2,86 µg/g 

(ZHANG et al., 2007) e 0,89 µg/g em carpa prata (CHEAN et al., 2007). Segundo Kopp 

et al., (2013) as concentrações de MC variam pelo tempo de exposição, o que 

corrobora para a baixa (bio)acumulação de MC nos tecidos muscalares e nos fígados 

dos peixes do presente trabalho. Baixas concentrações de MC em músculos de peixes 

carnívoros foi relatado por Xie et al. (2005), 0,035 µg/g, no entanto, em P. 

brachypomus foram encontrados valores bem menores. 

Apesar do potencial acúmulo de cianotoxinas em diferentes órgãos e tecidos 

dos peixes, este estudo indicou concentrações abaixo do limite tolerável pela OMS, 1 

µg/g.  Diante disso, se faz necessária a realização de exposição crônica para melhor 

compreender os efeitos de MC em pirapitinga. Recomenda-se que outras espécies de 

peixes também sejam avaliadas nestas mesmas condições deste experimento a fim 

de corroborar se as informações de densidades de cianobactérias estabelecidas pelo 

CONAMA 357 são realmente seguras. 

De modo geral as concentrações registradas neste trabalho foram baixas, mas 

medidas de monitoramento é necessária nas pisciculturas, uma vez que, os peixes 
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ficam nos tanques de criação por no mínimo 1 ano até atingirem o ponto de abate. 

Caso não haja monitoramente adeuqado dessas águas, implicará em problemas de 

saúde por parte das pessoas que consumem peixes. 

O presente trabalho é o primeiro a ser realizado com P. brachypomus em 

exposição aguda às células de M. aeruginosa e M. panniformis. É importante ressaltar 

que florações de cianobactérias em lagos, pesqueiros e pesque-pague representam 

um risco genotóxico para os peixes e, consequentemente, para a saúde humana. 

À face do exposto, recomenda-se que as ocorrências de cianobactérias sejam 

monitoradas nos ambientes de aquicultura de P. brachypomus pelo fato desta espécie 

ter se apresentado sensível às alterações mutagênicas ocasionadas pela exposição 

a cepas tóxicas de M. aeruginosa e M. panniformis. Consequentemente, recomenda-

se também que a resolução CONAMA 357 seja revista no que se refere a destinação 

de água para piscicultura, com o enquadramento na classe 2. 

 

6 CONCLUSÃO 
 

 As duas cepas de cianobactérias, M. aeruginosa e M. panniformis, 

apresentaram diferentes concentrações de microcistinas, o que ocasionaram danos 

genômicos aos eritrócitos dos juvenis. Verifica-se, portanto, que peixes expostos à 

microcistinas, não é recomendável para o consumo, uma vez que este estudo 

identificou concentrações nos músculos dos juvenis. 

Concluiu-se neste estudo, que o grupo mais ameaçado pela ação das 

cianotoxinas, são os próprios consumidores de peixe, devido à baixa concentração 

encontrada nos tecidos musculares e que quando investigadas, algumas não atingem 

o pico de detecção. 

 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15088: 
Ecotoxicologia aquática – Toxicidade aguda – Método de ensaio com peixes. Rio de 
Janeiro, 22p. , 2011. 
 
AL-SABTI, K.; METCALFE, C. D. Fish micronuclei for assessing genotoxicity in water. 
Mutation Research - Genetic Toxicology, v. 343, n. 2-3, p. 121–135, 1995. 
 
AMADO, L. L.; GARCIA, M. L.; RAMOS, P. B.; YUNES, J. S.; MONSERRAT, J. M. 
Influence of a toxic microcystis aeruginosa strain on glutathione synthesis and 
glutathione-S-transferase activity in common carp cyprinus carpio (Teleostei: 



54 

 

Cyprinidae). Archives of Environmental Contamination and Toxicology, v. 60, n. 
2, p. 319–326, 2011. 
 
AZEVEDO, S. M. F. O.; EVANS, W. R.; CARMICHAEL, W. W.; NAMIKOSHI, M. First 
report of microcystins from a Brazilian isolate of the cyanobacteriumMicrocystis 
aeruginosa. Journal of Applied Phycology, v. 6, n. 3, p. 261–265, 1994. 
 
BARCO, M., LAWTON, L. A., RIVERA, J., CAIXACH, J. Optimization of intracellular 
microcystin extraction for their subsequent analysis by high-performance liquid 
chromatography. Journal of Chromatography A, v. 1074, p. 23–30, 2005. 
 
BENINCÁ, C.; RAMSDORF, W.; VICARI, T. Chronic genetic damages in Geophagus 
brasiliensis exposed to anthropic impact in estuarine lakes at Santa Catarina coast--
southern of Brazil. Environmental monitoring and assessment, v. 184, n. 4, p. 
2045–56, 2012. 
 
BICUDO, C. E. D. M.; MENEZES, M. Gêneros de Algas de Águas Continentais do 
Brasil (chave para identificação e descrições). 2006. 
 
BICUDO, C. E. DE M.; BICUDO, D. DE C. Efeitos Sobre As Águas Continentais In: 
Mudanças climáticas globais. 2008. 
 
BITTENCOURT-OLIVEIRA, M. DO C. R. M. Cianobactéria invasora: aspectos 
moleculares e toxicológicos de Cylindrospermopsis raciborskii no Brasil. Revista 
Biotecnologia Ciência e Desenvolvimento, v. 30, p. 82–90, 2003. 
 
BLÁHA, L.; SABATER, S.; BABICA, P.; VILALTA, E.; MARŠÁLEK, B. Geosmin 
occurrence in riverine cyanobacterial mats: Is it causing a significant health hazard? 
Water Science and Technology, v. 49, n. 9, p. 307–312, 2004. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Cianobactérias Tóxicas na Água para Consumo 
Humano na Sáude Pública e Processos de Remoção em Água para Consumo 
Humano. Ascom, v. 1, n. 1-9, p. 1 – 56, 2003. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA. Resolução no 357, de 17 
de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões 
de lançamento de efluentes, 2005. Disponível em: 
<http://www.mpa.gov.br/legislacao/leis/1251-leis-2009>. Acesso em: 12/10/2015. 
 
 
BRASIL. Ministério de Pesca e Aquicultura, MAPA. Lei no 11.959, de 29 de junho de 
2009. Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga a Lei no 7.679, de 23 
de novembro de 1988. 2009. Brasil. Disponível em: 
<http://www.mpa.gov.br/legislacao/leis/1251-leis-2009>. Acesso em: 12/10/2015. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 - Dispõe 
sobre os procedimento de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 
humano e seu padrão de potabilidade, 2011. 



55 

 

 
CABAGNA, M. C.; LAJMANOVICH, R. C.; PELTZER, P. M. Toxicological & 
Environmental Chemistry Induction of micronuclei in tadpoles of Odontophrynus 
americanus ( Amphibia : Leptodactylidae ) by the pyrethroid insecticide cypermethrin.  
March 2013, p. 37–41, 2006. 
 
CANTO DE SÁ, L. L.; VIEIRA, J. M. S.; MENDES, R. A.; PINHEIRO, S. C. C.; VALE, 
E. R.; ALVES, F. A. S.; JESUS, I. M.; SANTOS, E. C. O.; COSTA, V. B. Ocorrência de 
uma floração de cianobactérias tóxicas na margem direita do rio Tapajós, no Município 
de Santarém (Pará, Brasil). Revista Pan-Amazônica de Saúde, v. 1, n.1, p.159-166, 
2010. 
 
CARLSON, R. E. A trophic state index for lakes. Limnology and Oceanography, v. 
22, n. 2, p. 361–369, 1977. 
 
CARMICHAEL, W. W. Cyanobacteria secondary metabolites--the cyanotoxins. The 
Journal of applied bacteriology, v. 72, n. 6, p. 445–459, 1992. 
 
CARMICHAEL, W. W. The toxins of cyanobacteria. Scientific American, v. 270, n. 1, 
p. 78–86, 1994. 
 
CAVAS, T. In vivo genotoxicity evaluation of atrazine and atrazine–based herbicide on 
fish Carassius auratus using the micronucleus test and the comet assay. Food and 
Chemical Toxicology, v. 49, n. 6, p. 1431–1435, 2011. 
 
CHEN, J.; XIE, P.; ZHANG, D.; LEI, H. In situ studies on the distribution patterns and 
dynamics of microcystins in a biomanipulation fish—bighead carp (Aristichthys nobilis). 
Environmental Pollution, v. 147, p. 150–157, 2007. 
 
CHO, E.; KHIM, J.; CHUNG, S.; SEO, D.; SON, Y. Occurrence of micropollutants in 
four major rivers in Korea. Science of The Total Environment, v. 491-492, p. 138–
147, 2014. 
 
CHORUS, I.; BARTRAM, J. Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide to their Public 
Health Consequences, Monitoring and Management. Ney York, 1999. 
 
CODD, G. A. Cyanobacterial toxins, the perception of water quality, and the 
prioritisation of eutrophication control. Ecological Engineering, v. 16, n. 1, p. 51–60, 
2000. 
 
CODD, G.; BELL, S.; KAYA, K. Cyanobacterial toxins, exposure routes and human 
health. European Journal of Phycology, v. 34, n. October, p. 405–415, 1999. 
 
CORBEL, S.; MOUGIN, C.; BOUAÏCHA, N. Cyanobacterial toxins: Modes of actions, 
fate in aquatic and soil ecosystems, phytotoxicity and bioaccumulation in agricultural 
crops. Chemosphere, v. 96, p. 1–15, 2014. 
 
CUNHA, D. G. F.; CALIJURI, M. D. C.; LAMPARELLI, M. C. A trophic state index for 
tropical/subtropical reservoirs (TSItsr). Ecological Engineering, v. 60, p. 126–134, 
2013. 



56 

 

 
DJEDIAT, C.; MOYENGA, D.; MALÉCOT, M. Oral toxicity of extracts of the 
microcystin-containing cyanobacterium Planktothrix agardhii to the medaka fish 
(Oryzias latipes). Toxicon, v. 58, n. 1, p. 112–122, 2011. 
 
DOMINGOS, P.; GÔMARA, G. A.; SAMPAIO, G. F.; SOARES, M. F.; SOARES, F. D. 
F. L. Eventos de mortandade de peixes associados a florações fitoplanctônicas a 
lagoa Rodrigo de Freitas: Programa de 10 anos de monitoramento. Oecologia 
Australis, v. 16, n. 3, p. 441–446, 2012. 
 
DÖRR, F. A.; PINTO, E.; SOARES, R. M.; FELICIANO DE OLIVEIRA E AZEVEDO, 
S. M. Microcystins in South American aquatic ecosystems: Occurrence, toxicity and 
toxicological assays. Toxicon, v. 56, n. 7, p. 1247–1256, 2010. 
 
EISLER, R. [Book review]  Fundamentals of Aquatic Toxicology: Methods and 
Applications,  Gary M. Rand and Sam R. Petrocelli, editors.  Hemisphere Publishers, 
New York. BioScience, v. 37, n. 10, p. 742, 1987. 
 
ESTEVES, F. D. A.; MEIRELLES-PEREIRA, F. Eutrofização Artificial in 
Fundamentos de Limnologia. 3rd ed. Rio de Janeiro, 2011. 
 
ESTRADA, V.; MAGGIO, J. DI; DIAZ, M. S. Water sustainability: A systems 
engineering approach to restoration of eutrophic Lakes. Computers & Chemical 
Engineering, v. 35, n. 8, p. 1598–1613, 2011. 
 
FARRER, D.; COUNTER, M.; HILLWIG, R.; CUDE, C. Health-Based Cyanotoxin 
Guideline Values Allow for Cyanotoxin-Based Monitoring and Efficient Public Health 
Response to Cyanobacterial Blooms. Toxins, v. 7, n. 2, p. 457–477, 2015. 
 
FENECH, M. The in vitro micronucleus technique. Mutation Research/Fundamental 
and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, v. 455, n. 1-2, p. 81–95, 2000. 
 
FERNANDES, J. B. K.; LOCHMA, R.; BOCANEGRA, A. F. Apparent Digestible Energy 
and Nutrient Digestibility Coefficients of Diet Ingredients for Pacu. Journal of World 
Aquaculture Society, v. 35, n. 2, p. 237–244, 2004. 
 
FERNICOLA, N. A. G. G.; BOHRER-MOREL, M. B. C.; BAINY, A. C. Ecotoxicologia 
in AZEVEDO, Fausto Antonio.; CHASIN, Alice Aparecida da Matta. (Org.). As 
Bases Toxicológicas da Ecotoxicologia. p. 238-240. São Carlos : RiMa - São 
Paulo : Intertox, 2004. 
 
FERRÃO-FILHO, A. D. S.; KOZLOWSKY-SUZUKI, B. Cyanotoxins: Bioaccumulation 
and Effects on Aquatic Animals. Marine Drugs, v. 9, n. 12, p. 2729–2772, 2011. 
 
FERRÃO-FILHO, A. DA S. BIOACUMULAÇÃO DE CIANOTOXINAS E SEUS 
EFEITOS EITOS EM ORGANISMOS AQUÁTICOS. Oecologia Brasiliensis, v. 13, n. 
2, p. 272–312, 2009. 
 
FERREIRA, C. M.; LOMBARDI, J. V.; MACHADO-NETO, J. G. Effects of copper 
oxychloride in Rana catesbeiana tadpoles: Toxicological and bioaccumulative aspects. 



57 

 

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, v. 73, n. 3, p. 465–470, 
2004. 
 
FERREIRA, T. C. R.; CARVALHO DE FREITAS, T.; Chagas de Paula, A. C., JARDIM, 
F. A.; GUARDA, V. L. M. Uptake and metabolism of the cyanobacterial hepatotoxin 
microcystin-RR by Spirodela intermedia from Brazil. Journal of Applied Botany and 
Food Quality, v. 83, n 1, p. 85-89, 2009. 
 
FERREIRA, M. F. N.; OLIVEIRA, V. M.; OLIVEIRA, R. Histopathological effects of [D-
Leu1]Microcystin-LR variants on liver, skeletal muscle and intestinal tract of 
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844). Toxicon, v. 55, n. 7, p. 1255–1262, 
2010. 
 
FIGUEIRÊDO, M. C. B. DE; TEIXEIRA, A. S.; ARAÚJO, L. D. F. P.; et al. Avaliação 
da vulnerabilidade ambiental de reservatórios à eutrofização. Engenharia Sanitaria e 
Ambiental, v. 12, n. 4, p. 399–409, 2007. 
 
GALVEZ-CLOUTIER, R.; SANCHEZ, M. Trophic status evaluation for 154 lakes in 
Quebec, Canada: Monitoring and recommendations. Water Quality Research 
Journal of Canada, v. 42, n. 4, p. 252–268, 2007. 
 
GARCIA-PICHEL, F.; JOHNSON, S. L.; YOUNGKIN, D.; BELNAP, J. Small-Scale 
Vertical Distribution of Bacterial Biomass and Diversity in Biological Soil Crusts from 
Arid Lands in the Colorado Plateau. Microbial Ecology, v. 46, n. 3, p. 312–321, 2003. 
 
GEURTS, J. J. M.; SARNEEL, J. M.; WILLERS, B. J. C. Interacting effects of sulphate 
pollution, sulphide toxicity and eutrophication on vegetation development in fens: A 
mesocosm experiment. Environmental Pollution, v. 157, n. 7, p. 2072–2081, 2009. 
 
GHAZALI, I. EL; SAQRANE, S.; CARVALHO,  A. P. Effects of the microcystin profile 
of a cyanobacterial bloom on growth and toxin accumulation in common carp Cyprinus 
carpio larvae. Journal of Fish Biology, v. 76, n. 6, p. 1415–1430, 2010. 
 
GOMES, A. M. D. A.; SAMPAIO, P. L.; FERRÃO-FILHO, A. D. S.; et al. Florações De 
Cianobactérias Tóxicas Em Uma Lagoa Costeira Hipereutrófica Do Rio De Janeiro/Rj 
(Brasil) E Suas Consequências Para Saúde Humana. Oecologia Australis, v. 13, n. 
02, p. 329–345, 2009. 
 
GONÇALVES, A. L.; FERREIRA, C.; LOUREIRO, J. A; PIRES, J. C.; SIMÕES, M. 
Surface physicochemical properties of selected single and mixed cultures of 
microalgae and cyanobacteria and their relationship with sedimentation kinetics. 
Bioresources and Bioprocessing, v. 2, n. 1, 2015. 
 
GORHAM, P. R.; MCLACHLAN, J.; HAMMER, U. T.; KIM, W. K. Isolation and culture 
of toxic strains of Anabaena flos-aquae (Lyngb.) de Bréb. Vereinigung für theoretishe 
und angewandte Limnologie, v.15, p. 796-804, 1964. 
 
GRISOLIA, C. K.; OLIVEIRA, A. B. B. DE; BONFIM, H.; KLAUTAU-GUIMARÃES, M. 
D. N. Genotoxicity evaluation of domestic sewage in a municipal wastewater treatment 
plant. Genetics and Molecular Biology, v. 28, n. 2, p. 334–338, 2005. 



58 

 

 
GUEDES, I.; A.; LEITE, D. M. C.; M., L. A.; BISCH, P. M.; AZEVEDO, S. M. F. O.; 
PACHECO, A. B. F. Fluctuations in microcystin concentrations, potentially toxic 
Microcystis and genotype diversity in a cyanobacterial community from a tropical 
reservoir. Harmful Algae, v. 39, n. 2014, p. 303–309, 2014. 
 
GURKAN, Z.; ZHANG, J.; JØRGENSEN, S. E. Development of a structurally dynamic 
model for forecasting the effects of restoration of Lake Fure, Denmark. Ecological 
Modelling, v. 197, n. 1-2, p. 89–102, 2006. 
 
HENRIQUES BRANDAO, L.; DOMINGOS, P. Environmental Factors for Toxics 
Cyanobacteria. Saúde y Ambiente em revista, v. 1, n. 2, p. 40–50, 2006. 
 
HILBORN, E. D.; SOARES, R. M.; SERVAITES, J. C. Sublethal Microcystin Exposure 
and Biochemical Outcomes among Hemodialysis Patients. PLoS ONE, v. 8, n. 7, p. 
1–9, 2013. 
 
HOOFTMAN, R. N.; RAAT, W. K. Induction of nuclear anomalies (micronuclei) in the 
peripheral blood erythrocytes of the eastern mudminnow Umbra pygmaea by ethyl 
methanesulphonate. Mutation Research Letters, v. 104, n. 1-3, p. 147–152, 1982. 
 
JANG, M. H.; HA, K.; JOO, G. J.; TAKAMURA, N. Toxin production of cyanobacteria 
is increased by exposure to zooplankton. Freshwater Biology, v. 48, n. 9, p. 1540–
1550, 2003. 
 
JHA, A. N. Ecotoxicological applications and significance of the comet assay. 
Mutagenesis, v. 23, n. 3, p. 207–221, 2008. 
 
JIA, J.; LUO, W.; LU, Y.; GIESY, J. P. Bioaccumulation of microcystins (MCs) in four 
fish species from Lake Taihu, China: Assessment of risks to humans. Science of the 
Total Environment, v. 487, n. 1, p. 224–232, 2014. 
 
KAEBERNICK, M.; NEILAN, B. A. Ecological and molecular investigations of 
cyanotoxin production. FEMS Microbiology Ecology, v. 35, n. 1, p. 1–9, 2001. 
 
KIRK, K. L.; GILBERT, J. J. Variation in Herbivore Response to Chemical Defenses: 
Zooplankton Foraging on Toxic Cyanobacteria. Ecological Society of America, v. 73, 
n. 6, p. 22–08–2217, 1992. 
 
KOPP, R.; PALÍKOVÁ, M.; ADAMOVSKÝ, O. Concentrations of microcystins in tissues 
of several fish species from freshwater reservoirs and ponds. Environmental 
Monitoring and Assessment, v. 185, n. 12, p. 9717–9727, 2013. 
 
KOSTEN, S.; HUSZAR, V. L. M.; BÉCARES, E. Warmer climates boost cyanobacterial 
dominance in shallow lakes. Global Change Biology, v. 18, n. 1, p. 118–126, 2012. 
 
KRISHNAMURTHY, T.; CARMICHAEL, W. W.; SARVER, E. W. Toxic peptides from 
freshwater cyanobacteria (blue-green algae). I. Isolation, purification and 
characterization of peptides from Microcystis aeruginosa and Anabaena flos-aquae. 
Toxicon, v. 24, n. 9, p. 865–873, 1986. 



59 

 

 
LAMPERT, W. Toxicity of blue-green Microcystis aeruginosa: effective defense 
mechanism against grazing pressure by Daphnia. Verhandlungen der 
internationalen Vereinigung fürt theoretishe und angewandte Limnologie, v. 21, 
p. 1436–1440, 1981. 
 
LEWIS, W. M. Basis for the protection and management of tropical lakes. Lakes and 
Reservoirs: Research and Management, 2000. 
 
LUCA, S. J. DE; PEGORER, M. G.; LUCA, M. A. DE. Oxidação de microcistinas-LR 
em águas pelo íon ferrato(VI). Engenharia Sanitaria e Ambiental, v. 15, n. 1, p. 5–
10, 2010. 
 
LUND, J. W. G.; KIPLING, G.; CREEN, E. D. LE. The inverted microscope method of 
estimating algae numbers and the statistical basis of estimation by counting. 
Hydrobiologia, v. 11, p. 143–170, 1958. 
 
MACKINTOSH, C.; BEATTIE, K. A.; KLUMPP, S.; COHEN, P.; CODD, G. A. 
Cyanobacterial microcystin-LR is a potent and specific inhibitor of protein 
phosphatases 1 and 2A from both mammals and higher plants. FEBS Letters, v. 264, 
n. 2, p. 187–192, 1990. 
 
MAGALHÃES, V. F.; SOARES, R. M.; AZEVEDO, S. M. Microcystin contamination in 
fish from the Jacarepaguá Lagoon (Rio de Janeiro, Brazil): ecological implication and 
human health risk. Toxicon, v. 39, n. 7, p. 1077–85, 2001. 
 
MAGALHÃES, V. F.; MARINHO, M. M.; DOMINGOS, P. Microcystins (cyanobacteria 
hepatotoxins) bioaccumulation in fish and crustaceans from Sepetiba Bay (Brasil, RJ). 
Toxicon, v. 42, n. 3, p. 289–295, 2003. 
 
MAGALHÃES, D. D. P.; FERRÃO-FILHO, A. D. S. a Ecotoxicologia Como Ferramenta 
No Biomonitoramento De Ecossistemas Aquáticos. Oecologia Australis, v. 12, n. 03, 
p. 355–381, 2008. 
 
MARGALEF, R. Limnologia. Omega ed. Barcelona, 1983. 
 
NIEDERMEYER, T. H. J.; DAILY, A.; SWIATECKA-HAGENBRUCH, M.; MOSCOW, 
J. A. Selectivity and potency of microcystin congeners against OATP1B1 and 
OATP1B3 expressing cancer cells. PLoS ONE, v. 9, n. 3, p. 1–7, 2014. 
 
O’NEIL, J. M.; DAVIS, T. W.; BURFORD, M. A.; GOBLER, C. J. The rise of harmful 
cyanobacteria blooms: The potential roles of eutrophication and climate change. 
Harmful Algae, v. 14, p. 313–334, 2012. 
 
OECD/FAO. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico/ 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, OECD/FAO. 
Agricultural Outlook 2015-2024. Paris, 2015. 
 
PACHECO, M.; SANTOS, M. A. Induction of EROD activity and genotoxic effects by 
polycyclic aromatic hydrocarbons and resin acids on the juvenile eel (Anguilla anguilla 



60 

 

L.). Ecotoxicology and environmental safety, v. 38, n. 3, p. 252–259, 1997. 
 
PÁDUA, D. M. C.; AGUIAR, M. DA S.; BOIJINK, C. DE L. Cerrado, Sociedade e Meio 
Ambiente. 2008. 
 
PAERL, H. W.; HUISMAN, J. Blooms like it hot. Science (New York, N.Y.), v. 320, n. 
5872, p. 57–58, 2008. 
 
PAVAN DA SILVA, R. R.; PIRES, O. R.; GRISOLIA, C. K. Genotoxicity in Oreochromis 
niloticus (Cichlidae) induced by Microcystis spp bloom extract containing microcystins. 
Toxicon, v. 58, n. 3, p. 259–264, 2011. 
 
RANGEL, L. M.; SILVA, L. H. S.; ROSA, P.; ROLAND, F.; HUSZAR, V. L. M. 
Phytoplankton biomass is mainly controlled by hydrology and phosphorus 
concentrations in tropical hydroelectric reservoirs. Hydrobiologia, v. 693, n. 1, p. 13–
28, 2012. 
 
REÁTEGUI-ZIRENA, E. G.; WHATLEY, A.; CHU-KOO, F.; STEWART, P. M. Acute 
Toxicity Testing of Crude Oil Using Piaractus brachypomus, and Pimephales 
promelas. v. 3, p. 1–7, 2013. 
 
ROWE, B. L.; TOCCALINO, P. L.; MORAN, M. J.; ZOGORSKI, J. S.; PRICE, C. V. 
Occurrence and Potential Human-Health Relevance of Volatile Organic Compounds 
in Drinking Water from Domestic Wells in the United States. Environmental Health 
Perspectives, v. 115, n. 11, p. 1539–1546, 2007. 
 
SANT’ANNA, C. L.; AZEVEDO, M. T. D. P.; WERNER, V. R. Review of toxic species 
of Cyanobacteria in Brazil. Algological Studies, v. 126, n. 1, p. 251–265, 2008. 
 
SANT’ANNA, C. L.; AZEVEDO, M. T. P. Contribution to the Knowledge of Potentially 
Toxic Cyanobacteria from Brazil. Nova Hedwigia, v. 71, n. 3-4, p. 359–385, 2000. 
SCHMID, W. The micronucleus test. Mutation research, v. 31, n. 1, p. 9–15, 1975. 
SILVA, J.; HEUSER, V.; ANDRADE, V. Biomonitoramento Ambiental. In: Genética 
toxicológica. Alcance ed. Porto Alegre, 2003. 
 
SERRES, M. H.; FLADMARK, K. E., DOESKELAND, S. O. An ultrasensitive 
compeitive binding assay for the detection of toxins affecting protein phosphatases. 
Toxicon, v. 38, n. 3, p. 347-360, 2000. 
 
SILVA, R. R. P. DA; PIRES, O. R.; GRISOLIA, C. K. Toxicity and genotoxicity in 
Astyanax bimaculatus (Characidae) induced by microcystins from a bloom of 
Microcystis spp. Genetics and Molecular Biology, v. 33, n. 4, p. 750–755, 2010. 
 
SIVONEN, K.; JONES, G. Cyanobacterial toxins. In: CHORUS, I & BARTRAM, J. 
(Eds.). Toxic cyanobacteria in water. E & FN Spon, Inc. New York, p. 41-111. New 
York, NY: Springer New York, 1999. 
 
SMITH, J. L.; HANEY, J. F. Foodweb transfer, accumulation, and depuration of 
microcystins, a cyanobacterial toxin, in pumpkinseed sunfish (Lepomis gibbosus). 
Toxicon, v. 48, n. 5, p. 580–589, 2006. 



61 

 

 
SMITH, V. H.; SCHINDLER, D. W. Eutrophication science: where do we go from here? 
Trends in Ecology & Evolution, v. 24, n. 4, p. 201–207, 2009. 
 
SOARES, R. M.; MAGALHÃES, V. F.; AZEVEDO, S. M. F. O. Accumulation and 
depuration of microcystins (cyanobacteria hepatotoxins) in Tilapia rendalli (Cichlidae) 
under laboratory conditions. Aquatic Toxicology, v. 70, n. 1, p. 1–10, 2004. 
 
SOARES, R. M.; YUAN, M.; SERVAITES, J. C. Sublethal exposure from microcystins 
to renal insufficiency patients in Rio de Janeiro, Brazil. Environmental Toxicology, v. 
21, n. 2, p. 95–103, 2006. 
 
TER BRAAK, C. J. F. Canonical Correspondence Analysis: A New Eigenvector 
Technique for Multivariate Direct Gradient Analysis. Ecology, v. 67, N. 5, p. 11671179, 
1986. 
 
TER BRAAK, C. J. F. The analysis of vegetation-environment relationships by 
canonical correspondence analysis. Vegetatio, v. 69, n. 1, p. 69-77, 1987. 
 
TRUHAUT, R. Ecotoxicology. Objectives, principles, and perspectives. Archives 
belges de medecine sociale, hygiene, medecine du travail et medecine legale. 
Belgisch archief van sociale geneeskunde, hygiene, arbeidsgeneeskunde en 
gerechtelijke geneeskunde, v. 34, n. 4, p. 201–237, 1976. 
 
UHELINGER, V. Étude statistique des methodes de dénombrement planctonique. 
Archive Scientia, v. 17, p. 121–223, 1964. 
 
UNESCO. Cianobacterias planctónicas del Uruguay. Manual para la 
identificación y medidas de gestión. 2009. 
 
UTERMÖHL, H. Zur Vervollkommnung der quantitativen Phytoplankton-Methodik. 
Mitt. int. Ver. theor. angew. Limnol., v. 9, p. 1 – 38, 1958. 
 
VASCONCELOS, V.; ARAÚJO, F. DE O. Cianobactérias: um risco para o ambiente 
e para a saúde humana. 1st ed. Lisboa, 1994. 
 
VASCONCELOS, J. F.; BARBOSA, J. E. L.; LIRA, W.; AZEVEDO, S. M. F. O. 
Microcystin bioaccumulation can cause potential mutagenic effects in farm fish 
Egyptian Journal of Aquatic Research, v. 39, p. 185–192, 2013. 
 
VÁSQUEZ-TORRES, W. A pirapitinga, reprodução e cultivo in Espécies nativas 
para piscicultura no Brasil. 1st ed. Santa Maria, 2005. 
 
WHITTON, A. B.; POTTS, M. Ecology of Cyanobacteria II. Dordrecht: Springer 
Netherlands, 2012. 
 
WHO. Guidelines for Drinking-Water Quality - 4 ed. 2011. 
 
XIE, L.; XIE, P.; GUO, L.; LI, L.; MIYABARA, Y.; PARK, H. Organ distribution and 
bioaccumulation of microcystins in freshwater fish at different trophic levels from the 



62 

 

eutrophic Lake Chaohu China. Environmental Toxicology, v. 20, p. 293–300, 2005. 
 
YANG, J.; YU, X.; LIU, L.; ZHANG, W.; GUO, P. Algae community and trophic state of 
subtropical reservoirs in southeast Fujian, China. Environmental Science and 
Pollution Research, v. 19, n. 5, p. 1432–1442, 2012. 
 
YUAN, M.; CARMICHAEL, W. W.; HILBORN, E. D. Microcystin analysis in human sera 
and liver from human fatalities in Caruaru, Brazil 1996. Toxicon, v. 48, n. 6, p. 627–
640, 2006. 
 
YUNES, J. S.; SALOMON, P. S.; MATTHIENSEN, A. Toxic blooms of cyanobacteria 
in the Patos Lagoon Estuary, southern Brazil. Journal of Aquatic Ecosystem Health, 
v. 5, p. 223–229, 1996. 
 
ZAGATTO, P. A. Toxinas e algas: Riscos à saúde pública. Revista Gerenciamento 
Ambiental, p. 43–45, 2002. 
 
ZHANG, H. J.; ZHANG, J. Y.; HONG, Y.; CHEN, Y. X. Evaluation of organ distribution 
of microcystins in the freshwater phytoplanktivorous fish Hypophthalmichthys molitrix. 
Journal of Zhejiang University SCIENCE B, v. 8, n. 2, p. 116–120, 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

CAPÍTULO II 

 

Perfil do consumo de peixes pela comunidade acadêmica da Universidade 

Federal de Goiás - UFG 

 

RESUMO 

 

Os hábitos alimentares dos consumidores mudaram significativamente nas últimas 

décadas, e questões alimentares como indulgência, conveniência, saúde, ética, 

variedade, custo benefício e segurança estão se tornando cada vez mais importantes. 

Neste sentido, dentre os produtos alimentares mais comercializados em todo o 

mundo, os peixes e seus derivados estão com volumes de comércio e valores 

crescendo expressivamente a cada ano, e tende continuar a aumentar. O objetivo 

deste trabalho foi descrever as características dos consumidores e não consumidores 

de peixe tendo por base uma amostra de integrantes de comunidade universitária de 

Goiânia-GO. O instrumento utilizado foi um questionário semiestruturado não 

probabilístico, constituído de itens relacionados ao consumo de peixes e os principais 

determinantes pela preferência de consumo. A amostra foi composta por 425 

entrevistados voluntários da Universidade Federal de Goiás. Quanto ao fator de 

consumo, 80,5% declararam consumir peixes, e o principal motivo esteve relacionado 

ao sabor da carne. Observou-se que a comunidade acadêmica consumia raramente 

(36,3%) constatando uma baixa frequência. Verificou-se que os estratos 

socioeconômicos G5, G6 e G7 estão entre os grupos que mais consomem peixes, 

com destaque para o G6, apresentaram renda média familiar entre R$ 4.682,00 e R$ 

9.897,00. A tilápia teve maior preferência de consumo (22,4%). Dentre os não 

consumidores, observou-se que 29% preferiram outras carnes. 

 

Palavra-chave: consumo de peixe, tilápia, pesque-pague 
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ABSTRACT 

 

Consumers' eating habits have changed significantly in the last few decades, and food 

issues such as indulgence, convenience, health, ethics, variety, cost benefit and safety 

are becoming increasingly important. In this sense, among the most commercialized 

food products in the world, fish and their derivatives are growing in trade volumes and 

values year by year, and it continues to increase. The objective of this work was to 

describe the characteristics of consumers and non-fish consumers based on a sample 

of members of the university community of Goiânia-GO. The instrument used was a 

non-probabilistic semi-structured questionnaire, consisting of items related to fish 

consumption and the main determinants of consumer preference. The sample 

consisted of 425 volunteers from the Federal University of Goiás. Regarding the 

consumption factor, 80.5% reported consuming fish, and the main reason was related 

to the meat flavor. It was observed that the academic community consumed rarely 

(36.3%), showing a low frequency. It was verified that the socioeconomic strata G5, 

G6 and G7 are among the groups that consume most fish, especially the G6, presented 

average family income between R$ 4.682,00 and R$ 9.897,00. Tilapia had a higher 

consumption preference (22.4%). Among non-consumers, 29% preferred other meats. 

 

Key-words: fish consumption, tilapia, fishes-pays. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atividades como agricultura, pecuária, pesca e aquicultura são as principais 

responsáveis pela gestão dos recursos naturais, sendo que 70% de toda a água doce 

captada é direcionada para irrigação, sendo este o recurso natural mais ameaçado no 

Planeta (FAO, 2013). 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO, 2013), o potencial agrícola mundial, nas últimas décadas, 

ultrapassou o crescimento populacional, o que resulta em um constante, embora lento, 

aumento da disponibilidade de alimentos per capita. Dentre os produtos alimentares 

mais comercializados em todo o mundo, os peixes e seus derivados estão com 

volumes de comércio e valores crescendo expressivamente a cada ano, e tende 

continuar a aumentar. Estima-se que na próxima década a produção total da pesca 

extrativa e da aquicultura irá ultrapassar a de carne bovina, suína ou de aves, (FAO, 

2012). 

O aumento na cadeia produtiva do pescado, está relacionado não apenas a 

fonte de proteína de alta qualidade nutricional de baixo valor calórico e rico em ácidos 

graxos poli-insaturados da família omêga-3 (KHAN et al. 2016; MANGAS et al., 2016), 

mas também pela reserva significativa de ácidos graxos poliinsaturados, 

especialmente os ácidos eicosapentaenóico (EPA-C20: 5 ω-3) e docosahexaenóico 

(DHA-C22: 6 ω-3). Estes dois ácidos graxos são conhecidos por apresentar benefícios 

para a saúde dos seres humanos porque reduzem os fatores de risco associados a 

doenças cardiovasculares, hipertensão, inflamação geral, asma, artrite, psoríase e 

vários tipos de câncer (VAN HORN et al., 2008; FERNANDES et al., 2014). 

Os hábitos alimentares dos consumidores mudaram significativamente nas 

últimas décadas, e questões alimentares como indulgência, conveniência, saúde, 

ética, variedade, custo benefício e segurança estão se tornando cada vez mais 

importantes (TOMIC et al., 2016). A saúde e o bem-estar influenciam cada vez mais 

as decisões de consumo, e os peixes têm uma proeminência particular a este respeito, 

uma vez que, evidências confirmam os benefícios de seu consumo para a saúde 

(FAO, 2014). 

Mangas et al. (2016) relata que a falta de investimentos no setor pesqueiro, o 

manejo inadequado dos estoques, a degradação das áreas de reprodução, o hábito 
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alimentar da população e o preço elevado do produto contribuem para o baixo 

consumo de pescado no país. No entanto, dados apontados pela FAO (2016), revelam 

que em 2025 na América Latina, em particular no Brasil, terão aumentos significativos 

na produção pesqueira, 104% maior do que 2015, devido a investimentos no setor. 

Mundialmente, o peixe é consumido por cerca de 3,0 bilhões de pessoas (FAO, 

2012). Sendo assim peixes e produtos derivados da pesca representam uma valiosa 

fonte de proteínas e micronutrientes essenciais para uma nutrição equilibrada e de 

boa qualidade. Em 2009, os peixes representaram 16,6% do consumo de proteína 

animal pela população mundial e de 6,5% de toda a proteína consumida. 

No Brasil fatores climáticos proporcionam condições favoráveis para a 

produção de pescados, uma vez que, apresenta extensa faixa costeira e, 

aproximadamente, 13% do total da reserva de água doce disponível no mundo 

(SIDONIO et al., 2012). 

A produção total da piscicultura brasileira foi de 507,12 mil toneladas em 2016, 

representando um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior e com queda na 

produção de 11,8% na Região Centro-Oeste, (IBGE, 2016). Esta Região detém a 

menor parcela na produção brasileira de pescado, responsável por apenas 63.840 

toneladas/ano (t/ano) e o estado de Goiás apresenta a segunda maior produção de 

pescado, 15.471 t/ano, (IBGE, 2016). 

No Brasil, o consumo médio per capita no período de 2013 a 2015 foi registrado 

em 9,6kg/hab./ano com perspectiva de crescimento de 32,3% para 2025, o que 

corresponderá a 12,7 kg/hab./ano (FAO, 2016). No entanto, o atual consumo de 

peixes no Brasil encontra-se abaixo do recomendado pela OMS,12kg/hab./ano. A 

Região Centro-Oeste é a região que menos consome pescado, 1,62kg/hab./ano 

sendo que o Estado de Goiás, apresentou consumo de 1,23 kg/hab./ano (IBGE, 2010). 

No estado de Goiás o consumo de peixe está relacionado a atividades de pesca 

tanto em ambientes aquáticos naturais quanto artificias. No intuito de verificar como a 

população Goiana está relacionada com esta realidade torna-se necessário um estudo 

da percepção sobre o tema. 

No Brasil alguns trabalhos sobre percepção de consumo de pescado foram 

efetuados (SILVEIRA et al., 2012; TAVARES et al., 2013; ALVES, SOUZA e PONTES, 

2014; DEZANI et al., 2014; MELO et al., 2015; MANGAS et al., 2016). O destaque 

para o artigo de Lopes et al. (2016) que pesquisou o perfil do consumidor de peixe no 

país. Estes autores incluíram o Centro-Oeste em sua pesquisa, mas com baixa 
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representatividade de consultas. Sonoda e Shirota (2012) também estudaram a 

questão do consumo de peixe no país e citam o estado de Goiás em seus resultados. 

Na Amazônia estudos sobre percepção foram realizados em diferentes comunidades 

(CERDEIRA et al., 1997). O consumo de peixe foi analisado por Maciel et al. (2012) 

junta comunidade universitária da Universidade de São Paulo. Em Goiás, avaliação 

da população sobre o consumo de peixe ainda é pouco representativa. 

A comunidade de alunos da Universidade Federal de Goiás compõe-se de 

estudantes de todo estado de Goiás além de outros estados da federação e alguns 

estrangeiros. Este perfil acadêmico revela uma apreciável representatividade no 

estado. Considerando a importância do consumo de pescado, o presente trabalho 

objetivou averiguar o tipo de consumidor de pescado nesta comunidade, as principais 

questões relacionadas as condições de consumo de peixe, os fatores que determinam 

suas escolhas e dados socioeconômicos dos consumidores. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A coleta de dados foi realizada na comunidade universitária da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), que é uma instituição de ensino superior pública federal 

brasileira. Os dados informativos de diferentes grupos que compõem a comunidade 

universitária foram obtidos por meio da Pró-reitora de desenvolvimento institucional e 

Recursos Humanos (PRODIRH) desta instituição. A estrutura da UFG está distribuída 

em unidades acadêmicas distribuídas em quatro regionais. O presente estudo foi 

realizado na Regional Goiânia em dois campus: Campus Colemar Natal e Silva e 

Campus Samambaia (sendo este o principal, com maior número de alunos). A coleta 

de dados consistiu-se na aplicação de questionários em dois campus na Regional 

Goiânia, aplicados entre dezembro de 2016 a março 2017 com participação voluntária 

dos entrevistados. 

Para determinar o perfil dos consumidores de peixes, foi elaborado um 

questionário semiestruturado não probabilístico, conforme sugerido por Schiffman e 

Kanuk (2000) e Marconi e Lakatos (2003). A pesquisa foi do tipo de inquisição direta. 

Foram elaboradas 44 questões divididas em temas centrais como Fatores 

Demográficos (11 questões); Fatores Socioeconômicos (2 questões); Fatores de 

Consumo de Peixe (7 questões); Fatores de Avaliação do Peixe no ato da Compra (5 
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questões); Fatores Econômicos (2 questões); Fatores de Lazer (5 questões); Fatores 

Ambientais (9 questões) e Fatores Relacionados à Saúde (3 questões). 

As questões formuladas visaram obter os dados como renda média familiar, 

hábitos de consumo de peixes, a frequência, a preferência pela espécie e, fatores 

determinantes para o consumo, as quais versaram sobre a percepção dos 

consumidores quanto a qualidade do peixe, localidade de compra, a contaminação da 

água de cultivo de peixes, legislações ambientais que regem sobre os parâmetros da 

qualidade da água e problemas relacionados a saúde devido em decorrência de 

cianobactérias na água de criação ou da pesca. 

Para a determinação da amostra (n), foi considerada como tamanho da 

população (N) o total de alunos de graduação efetivos e matriculados (15.371); alunos 

de pós-graduação Stricto Sensu também efetivos e matriculados (3.329); técnicos 

administrativos (2.199) e professores (1.992), perfazendo-se o total da população: N 

= 22.891. 

A amostragem foi realizada pela Equação 1, seguindo metodologia proposta 

por Gil (2016), que leva em consideração a regra de populações finitas, uma vez que, 

quando a população pesquisada não supera 100.000 elementos, a equação para o 

cálculo do tamanho da amostra passa a ser a seguinte: 

 

 

(1) 

 

Em que: 

n = Tamanho da amostra; 

σ2 = Nível de confiança escolhido, expresso em número de desvio-padrão; 

p = Percentual com a qual o fenômeno se verifica; 

q = Percentual em complementar (100 - p); 

N = Tamanho da população; 

e2 = Erro máximo permitido. 

 

Vale ressalta que quando não foi possível afirmar o percentual com a qual o 

fenômeno se verifica, adotou-se o valor máximo de p, que é 50 (GIL, 2016). 

Considerou-se o erro máximo permitido de estimativa da proporção amostral de 5% e 

n = 
σ2  p.q.N 

e2 (N - 1) + σ2p.q 
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o nível de confiança estabelecido de 95%. Com isso obteve-se n amostral esperado 

de 394 questionários, aplicados aleatoriamente nos dois campus da UFG, no 

município de Goiânia, no entanto, obteve-se um número maior em campo, totalizando 

em 425 entrevistados. As perguntas foram esboçadas para traçar o perfil 

socioeconômico, o tipo de consumo e de preferências dos entrevistados. Os 

entrevistados tiveram a opção de identificação ou não e nenhum deles foi entrevistado 

mais do que uma vez para evitar pseudoamostragem. 

Para a determinação das classes sociais dos indivíduos, foram definidas 

conforme Kamakura e Mazzon (2013) adotado pela Associação Brasileira de 

Empresas e Pesquisas (ABEP). 

No que tange a qualidade do peixe, foram solicitadas aos entrevistados 

informações sobre algumas formas de identificar visualmente a sanidade do peixe 

conforme sugerido por Pereira et al. (2009) e BORGES (2010). 

Vale ressaltar que algumas questões continham a opção “outros” e que os 

entrevistados tiveram liberdade em responde-las de forma dissertativa. Devido a 

amplitude de algumas respostas, foram considerados em alguns gráficos e tabelas, 

somente atributos com representatividade acima de 1%. 

A partir da obtenção dos dados dos questionários, a análise dos dados foi por 

meio de tabulação dos dados e para tal utilizou-se o programa Excel® juntamente com 

o XLSTAT com um intervalo de confiança de 95% para tratamentos dos resultados 

que foram expostos por meio de gráficos de colunas, barras e tabelas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fatores Demográficos 

 

Após analisar os dados dos 425 questionários, constatou-se que 50,1% dos 

entrevistados foram do sexo feminino e 49,9% masculino. Esses dados se aproximam 

aos encontrados por Silveira et al. (2012), uma vez que, ao realizar pesquisa 

socioeconômica com consumidores de pescado no município de Rio Grande (RS), 

relataram 52% mulheres e 48% homens. Outro estudo realizado por Mangas et al. 

(2016), apontaram maior incidência de homens (58,5%) durante a entrevistas e as 

mulheres compuseram 41,5% dos entrevistados em pesquisa sobre o perfil de 

consumidores de peixes no município de Belém (PA). 
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Uma pesquisa realizada em São Luís (MA) por Silva et al. (2012), também 

sobre perfil dos consumidores de pescado, verificaram que 64% dos entrevistados 

eram do sexo feminino. Esses mesmos autores afirmam que a mulher ainda é a 

protagonista e a principal responsável para a compra de gêneros alimentares para a 

família. Com relação a quantidade de pessoas que residem na casa de cada 

entrevistado, pode-se observar que o maior percentual foi ao grupo de 3 ou 4 pessoas 

com 50,8% e neste mesmo grupo obteve-se o maior percentual de pessoas que 

possuem crianças residentes com 52,7%, (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição dos entrevistados por número de residentes em suas moradias e presença de 

crianças, (n=425). 

Residentes Entrevistados Percentual (%) Quantidade de Crianças Percentual (%) 

1 a 2 117 27,5 3 2,7 

3 ou 4 216 50,8 59 52,7 

5 ou mais 92 21,6 50 44,6 

Total 425 100 112 100 

 

 Quanto a moradia dos entrevistados, foi verificado que 66,4% moram em 

residências próprias, 27,7% alugadas e apenas 5,9% residem em moradias cedidas. 

Essas moradias foram classificadas em categorias de acordo com o tipo de residência, 

sendo encontrado 62,8% de pessoas que residem em casas isoladas, 26,8% em 

apartamentos, 6,1% em casas de condomínio e 4,2% perfazendo a categoria outros. 

Dentro da categoria outros, foram mencionadas as seguintes moradias: quitinete 

(44,4%), casa do estudante da UFG (33,2%), barracão, chácara, geminada 

(construção de duas ou mais casas ligadas umas às outras) e fazenda com 5,6% cada. 

 Pode-se observar uma ampla distribuição quanto a origem dos entrevistados, 

contemplando 123 municípios em diferentes Estados da Federação, sendo destes 

duas cidades estrangeiras. Esses municípios estão distribuídos em 19 Estados da 

Federação Brasileira mais o Distrito Federal e dois Estados estrangeiros (Littoral –

Benim e Nampula - Moçambique). A Figura 1 apontou o estado de Goiás com o maior 

número de entrevistados por municípios, cerca de 44,7% do total de municípios 

registrados nessa pesquisa. 
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Figura 1. Distribuição dos municípios pelos Estados de origem dos entrevistados (n=425). GO: Goiás; 
MA: Maranhão; TO: Tocantins; DF: Distrito Federal; BA: Bahia; SP: São Paulo; MG: Minas Gerais; MT: 
Mato Grosso; PA: Pará; RJ: Rio de Janeiro; MS: Mato Grosso do Sul; PR: Paraná; CE: Ceará; AP: 
Amapá; AM: Amazonas; LT: Littoral (Benim); ES: Espírito Santo; NA: Nampula (Moçambique); PE: 
Pernambuco; PI: Piauí; RR: Roraima e SE: Sergipe. 
 

No Quadro 1 apresenta-se a distribuição dos entrevistados, denotando as mais 

variadas origens dentro do Estado de Goiás, com maior número de residentes 

registrados no município de Goiânia e com ampla distribuição dentro da região 

metropolitana. 

 

Quadro 1. Distribuição amostral dos entrevistados pelos Estados, Municípios e bairros somente dos 

residentes em Goiânia (n=425). 

      Residentes em Goiânia Entrevistados % 
País Entrevistados % Setor Leste Universitário 29 6,82 

Brasil 423 99,5 Itatiaia 27 6,35 
Benim 1 0,25 Setor Bueno 14 3,29 
Moçambique 1 0,25 Jardim América 11 2,59 
    Parque Amazônia 10 2,35 

Estado de 
Origem 

Entrevistados % Setor Central 10 2,35 

Goiás 332 78,12 Setor Oeste 10 2,35 
Maranhão 12 2,82 Goiânia II 9 2,12 
Tocantins 12 2,82 Jardim Guanabara 8 1,88 
Distrito Federal 11 2,59 Setor Vila Nova 7 1,65 
Bahia 9 2,12 Negrão de Lima 6 1,41 
São Paulo 9 2,12 Setor Aeroporto 6 1,41 
Minas Gerais 8 1,88 Setor Jaó 6 1,41 
Mato Grosso 7 1,65 Setor Negrão de Lima 6 1,41 
    Alice Barbosa 5 1,18 

Cidade de 
Origem 

Entrevistados % Jardim Europa 5 1,18 

Goiânia 235 55,29 Jardim Novo Mundo 5 1,18 
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Brasília 9 2,12 Jardim Pompéia 5 1,18 
Aparecida de 
Goiânia 8 1,88 São Judas Tadeu 5 1,18 

Anápolis 5 
1,18 

Setor Balneário Meia 
Ponte 5 1,18 

Trindade 5 Setor Pedro Ludovico 5 1,18 
      Urias Magalhães 5 1,18 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa. 
 

Escolaridade dos entrevistados 

 

Devido ao questionário ter sido aplicado dentro da comunidade acadêmica da 

Universidade Federal de Goiás, resultou-se em 5 grupos distintos dentro do campus 

Natal Colemar e Silva e Samambaia: Graduação – G (80,7%); Pós-Graduação – PG 

(7,8%); Equipe Terceirizada – ET (7,5%); Técnicos Administrativos – TA (3,1%) e 

Docentes – D (0,9%) conforme Tabela 2. 

O nível de escolaridade mais baixo, foi registrado na equipe terceirizada que 

trabalha com a limpeza do campus, 13% possui apenas ensino fundamental completo 

(n=4), 34% com ensino fundamental incompleto (n=11), 25% médio completo (n=8), 

19% médio incompleto (n=6), 6% superior completo (n=2) e 3% superior incompleto 

(n=1). 

 Pesquisa realizada por Silva et al. (2012) constataram que 38% dos 

entrevistados possuíam o ensino médio completo e 18% ensino fundamental completo 

e apenas 10% com ensino superior completo. De acordo com Diniz et al. (2012) a 

escolaridade das pessoas é um dos atributos que determina o padrão alimentar das 

famílias, assim como para Perosa et al. (2012) que frisaram que o grau de instrução 

pode influenciar as pessoas ao hábito de consumo de alimentos naturais. Tavares et 

al. (2013) reforçaram que quanto maior o grau de escolaridade do indivíduo, maior a 

sua preocupação com o consumo de um produto saudável, fato que evidenciaram em 

pesquisa de consumo de pescado em Belo Horizonte-BH, e registraram maior 

percentual dos entrevistados com ensino superior completo (42,7%). 
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Tabela 2. Vínculo dos entrevistados com a UFG. 

Vínculo com a UFG Entrevistados Percentual (%) 

Equipe Terceirizada 32 7,5 

Graduando 343 80,7 

Especializando 1 0,2 

Mestrando 16 3,8 

Doutorando 16 3,8 

Técnico Administrativo sem Pós 4 0,9 

Técnico Administrativo Especialista 4 0,9 

Técnico Administrativo Mestre 3 0,7 

Técnico Administrativo com Doutorado 2 0,5 

Professor Doutor 4 0,9 

 

 Apesar dos diferentes níveis de escolaridade, a presente pesquisa evidenciou 

que entrevistados com menor instrução se preocupara com as condições do local de 

aquisição do peixe e de sua qualidade, embora o estrato socioeconômico desse grupo 

ter apresentado menor frequência de consumo de peixes em função da renda média 

familiar. 

As distribuições dos graduandos corresponderam a 53 cursos de graduação 

dentro das grandes áreas do conhecimento (Figura 2), e apresentaram os maiores 

percentuais para Ciências Exatas e da Terra e Ciências Sociais Aplicadas com 

18,87% cada e o menor para Ciências Biológicas com 3,77%. 

 

Figura 2. Distribuição dos entrevistados nos cursos de graduação da UFG (campus Colemar Natal e 
Silva e Samambaia) que participaram da pesquisa de acordo com a grande área do conhecimento, 
(n=53). 
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Dentre os 53 cursos de graduação da UFG, destacou-se o curso de Ciências 

Biológicas (20,4%) que obteve maior representatividade dentre os entrevistados 

graduandos (Tabela 3). No entanto, este curso apresenta nível Bacharelado e nível 

Licenciatura. 

 

Tabela 3. Distribuição dos entrevistados em relação aos diferentes cursos de graduação de dois 

campus da Regional Goiânia da UFG com representatividade acima de 1%, (n=343). 

Cursos de Graduação Contagem Entrevistados Percentual (%) 

Ciências Biológicas 70 20,41 

Ciências da Computação 29 8,45 

Agronomia 22 6,41 

Odontologia 18 5,25 

Matemática 17 4,96 

Ciências Contábeis 14 4,08 

Física 13 3,79 

Letras/Português 13 3,79 

Química 11 3,21 

Engenharia Florestal 10 2,92 

Engenharia Química 7 2,04 

Ciências Econômicas 6 1,75 

Design de Ambientes 6 1,75 

Relações Públicas 6 1,75 

Biomedicina 5 1,46 

Ciências Sociais 5 1,46 

Design Gráfico 5 1,46 

Engenharia Civil 5 1,46 

Engenharia Elétrica 5 1,46 

Farmácia 5 1,46 

Relações Internacionais 5 1,46 

Artes Cênicas 4 1,17 

Artes Visuais 4 1,17 

Biotecnologia 4 1,17 

Engenharia de Alimentos 4 1,17 

História 4 1,17 

 

 Os onze Programas de Pós-Graduação apurados neste trabalho estiveram 

divididos em níveis de mestrado e doutorado (Tabela 4). Em relação aos discentes 

vinculados aos programas, foi registrado a maior concentração de alunos 

entrevistados no Programa de Pós-Graduação Ciências Ambientais nível doutorado 

(34%). 
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Tabela 4. Distribuição dos Pós-Graduandos entrevistados em relação aos diferentes Programas de 

Pós-graduação da UFG, (n=33). 

Modalidade Programas de Pós-Graduação 
Contagem 

Entrevistados 
Percentual (%) 

Doutorado Ciências Ambientais 11 34 

Mestrado Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro 4 12 

Mestrado Ciências Ambientais 4 12 

Mestrado Genética e Biologia Molecular 3 9 

Doutorado Ciências Biológicas 2 6 

Mestrado Agronomia 1 3 

Mestrado Biodiversidade Vegetal 1 3 

Mestrado Educação em Ciências e Matemática 1 3 

Mestrado Engenharia Ambiental e Sanitária 1 3 

Doutorado Genética e Biologia Molecular 1 3 

Mestrado Genética e Melhoramento de Plantas 1 3 

Doutorado Genética e Melhoramento de Plantas 1 3 

Doutorado Medicina Tropical e Saúde Pública 1 3 

Especialização Microbiologia 1 3 

 

Fatores Socioeconômicos 

  

A atuação profissional da maioria do público entrevistado foi composta pela 

categoria estudante, com 76%. Por se tratar de uma questão aberta, foram apuradas 

26 respostas para a categoria profissão, entretanto, na Tabela 5 foram selecionadas 

as mais representativas. 

 

Tabela 5. Profissões apontadas pelos entrevistados na comunidade universitária da UFG com 

representatividade acima de 1%, (n=425). 

Profissão Entrevistados Percentual (%) 

Estudante 323 76 

Serviços Gerais 29 6,82 

Professor 20 4,71 
Servidor Público 8 1,88 

Biólogo 7 1,65 

Biomédico 7 1,65 

 

 Ao analisar a renda média de cada entrevistado foi constatada que 41,4% das 

pessoas não possuem renda, fator que se evidencia pelo alto número de alunos de 

graduação já mencionado anteriormente (Tabela 6). Alguns, no entanto, são bolsistas 

e mesmo sem ter emprego, apresentaram algum tipo de renda (16,5%). O menor 

percentual foi registrado nas faixas nas categorias de 6 a 10 salários mínimos e mais 
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de 10 salários (1,6% cada) indicando a baixa representatividade de pessoas com 

rendimentos na comunidade universitária. Os maiores rendimentos consistem de 

forma mais expressiva aos técnicos e ou professores. Dos alunos entrevistados, 

16,5% deles são bolsistas na UFG em modalidades que variam de bolsa permanência 

até bolsa de doutorado. 

 

Tabela 6. Renda média mensal dos entrevistados da comunidade universitária da UFG (n=425). 

Sua Renda Entrevistados Percentual (%) 

1 a 2 salários mínimos 51 12 

3 a 5 salários mínimos 36 8,5 

6 a 10 salários mínimos 7 1,6 

Até 1 salário mínimo 78 18,4 

Bolsista na UFG. Qual modalidade: 70 16,5 

Mais de 10 salários mínimos 7 1,6 

Não possui renda 176 41,4 

 

Referente à renda média mensal familiar, 52,24% não souberam responder, 

mas 203 entrevistados atribuíram valores que variaram de R$ 600,00 até a faixa de 

R$ 50.000,00. Para ajustar esses valores foram atribuídos intervalos conforme 

apresentado na Tabela 7. 

Observou-se 28,08% dos entrevistados estiveram na faixa salarial de R$ 

2.675,00 a R$ 4.681,00 que corresponde ao estrato socioeconômico G5 (média classe 

média) e secundariamente os entrevistados que compuseram 26,11% estão inseridos 

no estrato G6 (alta classe média). Notou-se também que 21,18% puderam ser 

classificados no estrato G4 (baixa classe média) e 17,24% no estrato G7 (baixa classe 

alta). O estrato G2 correspondeu a 4,43% (pobre, mas não extremamente pobre) e os 

1,48% dos entrevistados foram classificados nos estratos G1 e G3 (respectivamente 

a classe extremamente pobre e classe vulnerável). Apenas 3,45% dos entrevistados 

informaram renda média familiar superior a R$ 17.434,00 (n=7). 

Ressalta-se que apesar de 41,4% não apresentarem rendimentos próprios, 

muito deles contam com a renda familiar contribuindo com a formação acadêmica 

destes estudantes. As famílias que sustentam estes discentes estão inseridas na 

maioria nos estratos G5 e G6. 
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Tabela 7. Distribuição da renda média familiar dos entrevistados na comunidade universitária da UFG, 

(n=203). 

Estrato 
Socioeconômico 

Intervalo da renda familiar (R$) Entrevistados Percentual (%) 

G1 ≤ 854 3 1,48 

G2 855 - 1113 9 4,43 

G3 1114 - 1484 3 1,48 

G4 1485 - 2674 43 21,18 

G5 2675 - 4681 57 28,08 

G6 4682 - 9897 53 26,11 

G7 9898 - 17434 35 13,79 

 

 A maior parte dos entrevistados apresentaram renda média familiar inferior a 

cinco salários mínimos, dados que corroboraram aos apontados pelo IBGE (2010), 

uma vez que, relatado a renda média familiar da maioria dos brasileiros indicaram ser 

menores que cinco salários mínios. Os dados obtidos neste estudo sobre consumo de 

peixe coincidem com a renda média familiar dos brasileiros e com aqueles 

averiguados no contexto nacional. Resultados semelhantes foram registrados por 

Melo et al., (2015) em uma pesquisa sobre a caracterização dos consumidores de 

peixes no município de Lavras-MG na qual a maioria dos entrevistados (74,9%) 

declararam renda inferior a cinco salários mínimos. 

 Pesquisa sobre a caracterização dos consumidores de peixes no município de 

Belém-PA, registraram percentuais equilibrados bem próximos entre a renda média 

familiar na faixa salarial de “3 a 5” e “6 a 10” salários mínimos que, juntas 

representaram 69,5% dos entrevistados (MANGAS et al, 2016). Silveira et al. (2012) 

apresentaram que 42% dos consumidores de pescado no município de Rio Grande-

RS, possuem renda média familiar de R$ 2.656,00, ficando também abaixo da renda 

média familiar brasileira (IBGE, 2010). A maioria das pesquisas realizadas pelos 

autores citados não foram efetuadas com universitários. 

 Após verificar o estrato socioeconômico dos entrevistados (n=164), pode-se 

verificar a partir de dados de frequência de consumo de peixe relacionado com a renda 

familiar. Os entrevistados nos estratos de G4, G5 e G6 foram indicativos de qual 

classe social consome mais peixe (Figura 3). 

 De forma geral, os consumidores de peixes apontados nesta pesquisa, 

relataram que sobre a frequência do consumo, sendo que 36,3% alegaram consumir 

raramente, 19,3% uma vez por semana, 19% uma vez a cada 15 dias, 17,5% uma vez 
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por mês, 4,4% não sabem e 3,5% alegaram consumir mais de uma vez por semana. 

Considerou-se que o peixe não está no hábito diário dos consumidores da 

comunidade universitária da UFG. 

 

 

Figura 3. Distribuição do consumo de peixes pela comunidade acadêmica da UFG em função da renda 
média familiar de acordo com os estratos socioeconômico de Kamakura e Mazzon (2013). Somente 
dados de entrevistados que consomem peixes e souberam responder a renda familiar (n=164). 
 

 Pode-se verificar uma maior tendência dentro dos Estratos socioeconômicos 

G5, G6 e G7, o que denota certa relação do consumo de peixes estar relacionado a 

renda média familiar. A pesquisa de campo indicou que o estrato G4 teve o consumo 

pelos entrevistados mais raramente, no G5 uma vez por mês e no G6 os entrevistados 

consumiam peixes mais de uma vez por semana. Já o estrato G7 se destaca pelo 

consumo de peixe ser de uma vez por semana (Figura 3). Os consumidores dos 

estratos G1 a G4 que apresentaram mais baixa renda são indicados em Souza et al. 

(2010) e Souza et al. (2011) como aqueles que preferencialmente optam pelo 

consumo de Carne Bovina no Centro-Oeste. Sonoda e Shirota (2012) apresentaram 

também que pessoas com salários de R$ 2.490,00 são aqueles que mais consome 

peixe no Centro-Oeste. 

Considerando todas as frequências de consumo de peixes obteve-se os 

seguintes percentuais com respectivas rendas médias familiares: 26,22% (R$ 

3.555,00); 26,83% (R$ 6.886,36) e 18,29% (R$ 15.875), podendo-se afirmar que 
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quanto maior for a renda média familiar, maior é o consumo de pescado exceto no 

estrato G7. 

 

Fatores de Consumo de Peixe 

  

Tendo em vista a classificação socioeconômica dos entrevistados, e 

observando sua localidade de origem, buscou-se quantificar no grupo amostral 

quantos são consumidores de peixe. Verificou-se que 80,5% dos respondentes 

consomem peixes. 

Investigou-se o motivo dos não consumidores de peixes (19,5% dos 

entrevistados), uma vez que, o entrevistado poderia selecionar mais de uma 

alternativa de resposta dessa questão. Na Tabela 8, destaca-se que 29% 

responderam que “preferem outras carnes”. 

Fatores que não favorecem o consumo do pescado se baseia no valor 

econômico do produto final, que ainda seria elevado na maior parte do país, seja pelos 

custos de produção ou por encargos de seu processamento (BOMBARDELLI et al., 

2005; COSTA et al., 2013). Regiões que possuem baixa produtividade de pescado 

têm contribuído para o não consumo do peixe, (LOPES et al. 2016). 

 

Tabela 8. Lista de Motivos pelo qual os entrevistados da comunidade universitária não consomem 

peixes, (n=83). 

Motivo por não consumir Opções Percentual (%) 

Prefere outras carnes 46 29,48 

Sabor desagradável 29 18,59 

Cheiro desagradável 28 17,95 

Presença de espinhos 20 12,82 

Vegetariano 17 10,90 

Não tenho hábito 13 8,33 

Outros:  
 

Alergia 2 1,28 

Religião 1 0,64 

 

 Os três primeiros motivos estiveram relacionados aos hábitos alimentares 

regionais cujo o primordial é a carne bovina (SOUZA et al., 2012). 

 Anteriormente mencionado a frequência de consumo de peixe, pode-se notar 

que os fatores que favorecem o consumo de peixes foram investigados nessa 
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pesquisa por meio de sete alternativas de respostas dessa questão, nas quais os 

consumidores podiam responder mais de uma opção.  

Dentre os consumidores, verificou-se que 42,1% gostam do sabor; 28,6% 

responderam que é saudável; 11,2% carne é leve; 9,4% possui apenas o hábito 

familiar de consumir peixes; 5,4% alegaram o motivo da carne ser branca e 2,3% por 

recomendação médica. Dentro da opção outros, foi registrado como resposta “almoço 

no restaurante universitário” (0,7%) e “promessa” (0,3%). Esta comunidade 

investigada oscilou entre sabor e saúde quando se trata de consumir peixe. No 

entanto, conforme visto anteriormente, apenas os estratos G4 a G6 tem o hábito de 

adquirir os peixes e consumi-los. 

Resultados semelhantes ao obtido neste estudo foram registrados por Tavares 

et al. (2013), uma vez que, os entrevistados relataram que o sabor do peixe é o 

principal motivo que leva ao consumo (59,6%) seguido pelo fato do peixe ser saudável 

(61,11%). Atributos estes, que também se demonstraram em percentuais maiores 

nesta pesquisa. O fato da carne dos peixes serem consideradas saudáveis, Khan et 

al. (2016) apresentaram que 81% dos entrevistados que consomem peixes na Arábia 

Saudita, indicaram que este é a melhor fonte proteica para a saúde dos seres 

humanos. 

A Figura 4 concerne a preferência dos entrevistados quanto a espécie de peixe 

para o consumo. tilápia é a espécie de maior relevância nessa pesquisa com 22,4% 

de preferência. Melo et al. (2015) encontraram o dourado como a espécie mais 

consumida (20,7%) seguido pela tilápia com 11,3%.  

Os peixes nativos mais consumidos pela comunidade universitária da UFG 

foram Tucunaré, Dourado e Caranha (pirapitinga, objeto da tese). Os demais estão 

abaixo de 10% na preferência do consumo. De acordo com a Federação da Agricultura 

e Pecuária do Estado de Mato Grosso - FAMATO (2014), os fatores desfavoráveis ao 

consumo residem na disponibilidade em mercados e no preço elevado, dentre os 

favoráveis a qualidade nutricional e o sabor. 
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Figura 4. Preferência de peixe para consumo da comunidade universitária em relação as espécies que 
constam dos seus hábitos alimentares, (n=20). 

 

A tilápia (maior preferência na comunidade acadêmica da UFG) é a mais 

produzida pela piscicultura, fato que se evidencia na produção brasileira dessa 

espécie em 2016 (239,09 mil toneladas despescadas) o que, representou quase 

metade (47,1%) do total da piscicultura. A produção da espécie de tilápia aumentou 

9,3% em relação a 2015 (IBGE, 2016).  

Sonoda e Shirota (2012) indicaram que o peixe é a quarta opção de carne para 

consumo e produção no país, e o Centro-Oeste é o menor consumidor de pescado. 

Em estudo realizado no Mato Grosso, o maior potencial de aceitação de peixes se 

consiste no Tambacu e Tambaqui, espécies nativas da amazônia (FAMATO, 2014), o 

que diferencia da preferência dos habitantes do estado adjacente. 

Sonoda e Shirota (2012) mencionaram que no estado de Goiás a estimativa 

per capta de consumo de peixe é de 1,38kg e na região amazônica esta estimativa 

está acima de 1,76 kg alcançando até 34,32 kg somente no estado de Amazonas. 

Apesar das diferentes opções de compra para a população acadêmica e o hábito 

cultural de frequentar pesqueiros nos períodos de férias, ainda é muito baixo o 

consumo de peixe no estado de Goiás. Sonoda e Shirota (2012) informaram que o 
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Norte (peixe de água doce) e o Nordeste (peixes marinhos) reúnem 70% do consumo 

domiciliar de peixe no país enquanto a região Centro-Oeste 3%. 

 Quando questionados sobre a preferência sobre a preparação e/ou consumo 

dos peixes, 17,8% preferem ingerir fritos; 17,4% filé; 13,7% assado; 10,1% grelhado; 

8,1% empanado de peixe; 7,4% cru; 6,6% caldo de peixe;5,2% moqueca; 4,2% 

postas; 3,5% inteiro; 3,2% isca de peixe; 2,5% ensopado e 0,1% enlatado. A maior 

preferência de ingerir peixes fritos também foi observada por Khan et al. (2016) que 

correspondeu a 53% dos entrevistados na Arábia Saudita; Tavares et al. (2013) que 

totalizou em 44,7% dos consumidores de peixe em Belo Horizonte-BH e Mangas et 

al. (2016) com 93,5% dos entrevistados em Belém-PA. Outros trabalhos também 

apontaram a mesma frequência para peixes fritos (SILVA e GONÇALVES, 2012). 

 A respeito dos locais de preferência para o consumo de peixes, observou-se 

que 58,8% preferem consumir em suas residências, 26,8% em restaurantes, 7,6% em 

pesque-pague, 6,3% em pesqueiros as margens de rios e 0,4% em fazendas. Silveira 

et al. (2012) também relataram a preferência de consumo de peixes em residências e 

restaurantes, 73% e 24% respectivamente e Tavares et al. (2013) com 80% em 

residências e 45% em restaurantes. Percebe-se que o comportamento dos 

consumidores de peixes da comunidade universitária da UFG em relação ao local de 

consumo se assemelha a de outros trabalhos, o que torna a residência como um dos 

principais locais para consumo. 

 

Locais de Compra e Fatores de Avaliação do Peixe no Ato da Compra 

 

Foram propostas seis alternativas para a escolha da preferência, sendo que 

29,8% preferem comprar em supermercados, 27,1% em peixarias, 18,7% afirmaram 

nunca comprar (neste caso, foi considerado também os não consumidores de peixes), 

8,5% em pesque-pague, 8,1% em restaurantes e 7,9% em feiras. Pesquisas 

realizadas por outros autores, também apontaram a preferência ao supermercado 

para aquisição de peixes, 39% (SILVEIRA et al., 2012), 71,5% (TAVARES et al., 

2013), 17% (DEZANI, et al., 2014) e 39% (MANGAS et al., 2016). 

A comercialização de peixes no Brasil, provenientes da piscicultura e da pesca 

extrativa, são distribuídas ao consumidor final em redes de supermercados, feiras, 

peixarias e restaurantes, sendo fornecido das mais diversas formas como postas, em 

filé, inteiro ou pré-processado, fresco ou congelado, dentre outros. Para obter o perfil 
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dos consumidores e sua preferência em relação aos fatores que são determinantes 

no ato da compra. Por esta causa foi investigado o local de preferência dos 

entrevistados consumidores de peixes. 

 Para identificar o motivo pela preferência da localidade de compra, foi obtido 

dos entrevistados nove opções: mais fresco; acessibilidade; diversidade; procedência, 

higiene, preço, praticidade, segurança da qualidade e vivo. Dados de preferência da 

localidade e do motivo de compra, foram relacionados conforme Figura 5. Vale 

ressaltar, que nem todos entrevistados responderam o motivo de compra nos locais 

de preferência. O supermercado e a peixaria foram indicados pelos entrevistados 

como as maiores opções de localidade para obtenção de peixe. 

  

 

Figura 5. Apresentação dos motivos de preferência pelos locais de compras atribuídos pelos 
entrevistados na comunidade universitária, (n=387). 
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qualidade a peixaria foi a mais indicada. 

Tavares et al. (2013) relataram que dos 71,5% dos consumidores de peixes 

que compram em supermercados, 40,4% preferem esse local pelo fato do peixe estar 
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congelado. Estudo realizado por Alves et al. (2014) revelaram que a preferência dos 

consumidores de peixes por adquirirem o produto em feiras, se relacionou ao fato da 

higiene do local, uma vez que, o fator preocupação com saúde humana foi relatado 

pelos entrevistados. Observou-se porem que a opção de feira foi um dos menores 

atributos informado pelos entrevistados na UFG se igualando ao percentual de compra 

em restaurantes. Condições de higiene do local de comercialização e da acomodação 

dos peixes em supermercado é um fator que determina a preferência da compra nesta 

localidade (SILVA et al., 2012). 

Foi investigado entre os entrevistados qual a preferência dos consumidores de 

peixe no ato da compra. Constatou-se que 37,86% dos entrevistados preferem 

adquirir o pescado fresco, 27,18% congelado, 9,13% resfriado, 2,91% desidratado 

(tipo bacalhau) e 1,17% em conserva. Entrevistados que não possuem preferência, 

embora consumam peixes, foram preenchidos na opção “não se aplica - NSA” que 

correspondeu a 21,75%. A escolha do entrevistado em comprar peixes em 

restaurantes, se elucida ao consumidor que tem por preferência em consumir peixes 

nesses locais (26,8%), sem ter que prepará-lo para o consumo. 

 A disposição final do peixe para o consumo, varia desde a compra dele vivo até 

o desidratado. Dentre as formas disponíveis do corte de peixes ofertados para 

consumo, foi verificado qual o tipo a população consumidora entrevistada prefere. 

Neste caso, 33,2% tem preferência em compra-los limpo, 27,2% preferem comprar o 

filé; 21% não possuem preferência de compra; 13% inteiro e apenas 5,6% em postas. 

A disposição do filé de peixe em canais de distribuição, principalmente supermercados 

e peixarias, se torna mais prático para o preparo. Esse fator pode favorecer no 

aumento do consumo de peixes. 

Sonoda e Shirota (2012) registraram a preferência de aquisição de peixe inteiro 

e secundariamente em conserva por pessoas de rendimentos até R$ 4.150,00, 

enquanto que rendimentos superiores ainda adquiriram o peixe inteiro, esses 

consumidores passaram a preferir também a aquisição de cortes de filé. A 

comunidade UFG entrevistada manifestou a preferência pelo filé mais até que o peixe 

inteiro. 

A percepção dos entrevistados em relação as considerações relevantes do 

local de venda dos peixes, obteve-se um total de 962 frequências de respostas entre 

os atributos descritos na Figura 6. Nota-se que apenas 5,7% se preocupam com a 

procedência do peixe. A maior atenção residiu em quatro observações que a 
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população entrevistada considerou importante: a higiene do local (21,2%), qualidade 

do pescado (19,9%), condições de armazenamento (16,6%) e data de validade 

(16,4%). 

 

 

Figura 6. Relevância indicada pelos entrevistados no ato da compra do peixe, (n=962). 
 

 Considerando as características organolépticas dos peixes, foi constatado que 

27,3% não observariam nada no peixe no ato da compra, 22,1% levariam em 

consideração a cor da carne, 18% observariam se os peixes estão com olhos 

brilhantes, 17,5% se estão com as guelras vermelhas ou rosadas e 14,6% se a carne 

estaria firme. Na opção outros do questionário, obteve-se como respostas o atributo 

“cheiro” com 0,3% e “completamente congelado” com 0,2%. Observar as 

características do peixe no ato da compra são importantes, principalmente se o 

mesmo estiver vivo, ou ainda fresco, uma vez que, os mesmos possam estar com 

contaminantes físicos, químicos e biológicos. 

  A importância dos aspectos organolépticos está na segurança que pode ser 

emitida ao consumidor na aquisição de peixe e em outros casos na produção do selo 

de qualidade e de certificação (SOUZA et al., 2010). No entanto, por mais que seja 

divulgada estas características, notou-se que o consumidor universitário entrevistado, 

em sua maioria, não se atém a este detalhe, quando muito observam a cor da carne 

e os olhos do peixe. 
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Fator Econômico e procedência do peixe 

  

O panorama sobre o gasto com peixes foi verificado nesta pesquisa com o intuito de 

saber dos entrevistados se pagariam a mais por um peixe cuja sua procedência fosse 

de local que oferecesse condições sanitárias satisfatórias aos peixes e 

consequentemente com uma melhor qualidade para o consumo humano. Desse 

modo, foi exposto no questionário intervalos de valores que atendesse aos gastos dos 

consumidores de peixes (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Gasto médio atribuídos pelos entrevistados na comunidade universitária com consumo de 

peixe por mês. 

Gasto com peixe Frequência Percentual (%) 

De R$ 20,00 a R$ 30,00 147 34,6 

De R$ 30,00 a R$ 50,00 61 14,4 

De R$ 50,00 a R$ 75,00 37 8,7 

De R$ 75,00 a R$ 100,00 10 2,4 

Mais de R$ 100,00 10 2,4 

NSA 158 37 

Outro valor:   

Até R$ 10,00 2 0,5 

 

 Foi observado que a maioria optou pela alternativa NSA (37%), sendo este 

atributo aplicado também aos não consumidores de peixes. A segunda maior escolha 

foi de 34% em relação ao gasto de R$ 20,00 a R$ 30,00 por mês com peixes. Isto 

indicou que eles comprariam peixes desde que sejam de preços acessíveis, 

principalmente ao orçamento pessoal. 

 Os preços do peixe são influenciados por fatores de demanda e oferta, 

incluindo os custos de produção e transporte (BELLMANN et al., 2016). Neste sentido, 

observou-se que o manejo dos recursos pesqueiros e as explorações de aquicultura, 

estão levando o mercado mundial para melhores práticas sustentáveis de cultivo 

(WASHINGTON e ABABOUCH, 2011). Padrões de sustentabilidades na produção 

aquícola, garantiriam uma melhor qualidade do pescado e maior conservação dos 

estoques pesqueiros. 

 De fato, os dois maiores regimes de certificação de pesca marinha, em 

proporção de captura global, são o Marine Stewardship Council– MSC (Conselho de 

Manejo Marinho) fundado em 1997 e o Friend of the Sea–FoS (Amigo do Mar) fundado 
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mais recente em 2006. Juntos, os dois regimes estimam cobrir cerca de 18% da 

produção mundial de pescas marinhas, embora, após o processamento e o 

reembalagem, a quantidade de produtos rotulados realmente vendidos no mercado 

pode ser muito menor que isso (WASHINGTON e ABABOUCH, 2011). Com relação 

ao peixe de água doce pouca informação se tem. 

 Certificações de qualidade do pescado são importantes, pois garantem aos 

compradores, comerciantes e consumidores que sua produção aquícola cumpre com 

normativas pré-estabelecidas com padrão de qualidade. Para que isto ocorra seria 

necessário registro de demanda e de cobrança de um padrão de qualidade rastreável. 

 Sabendo que o estado de Goiás carece de infraestrutura no seguimento da 

aquicultura (PÁDUA et al., 2008), foi questionado aos entrevistados, o quanto ele 

estaria disposto a pagar por um peixe que apresentasse uma maior qualidade quanto 

as condições sanitárias do local de sua criação. Constatou-se que 59,5% 

consumidores de peixe, teriam pré-disposição em pagar mais pela garantia de 

qualidade, enquanto que 29,2% não pagariam. Aos entrevistados dispostos a pagar 

mais por um produto de melhor qualidade, foi constatado que 32,5% gastariam até 

5% a mais, enquanto que 4% se dispuseram a pagar até 50% (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Categorias percentuais de disposição apagar (DAP) a mais pelo atributo qualidade do peixe, 
(n=252). 

DAP Percentual (%) Frequência Percentual (%) 

5% 82 32,5 

10% 80 31,75 

20% 38 15,08 

15% 26 10,32 

30% 16 6,35 

50% 10 4,0 

Total 252 100 

 

A preocupação com a questão de valores atribuídos a qualidade é indicada por 

Souza et al. (2010) como um indicativo da preocupação com saúde dos consumidores, 

sanidade da carne e questões ambientais. Estes autores informaram que tais 

preocupações têm sido observadas em outros países, como por exemplo, o Japão 

onde é atribuído a selos a qualidade do produto. Que na atualidade representariam 

um esforço mercadológico para assegurar ao consumidor um produto apresentado de 

forma correta ao mercado consumidor. Fato verificado também na Suécia e na 

Alemanha, em que empresas fornecem certificação de aquicultura orgânica e de 
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sustentabilidade para pescas marinha de captura selvagem (MRAG, 2010). Poucos 

são os pescados de água doce com este procedimento aplicado a preocupação da 

qualidade. O destaque é a tilápia que Oliveira (2016) mencionou que a genética desta 

espécie foi bem analisada devido a demanda de mercado. Entretanto, este peixe não 

tem certificação no mercado nacional. 

 

Fatores de Lazer 

 

Considerando que o município de Goiânia possui mais de 13 pesque-pague na 

região metropolitana (dado levantado pelo autor), buscou saber se a população 

acadêmica da UFG possui o hábito de frequentá-los ou ao menos o conhece. 

Verificou-se que 97,6% dos entrevistados sabem o que é um pesque-pague, no 

entanto, apenas 49,6% frequentaram esse local, resultado bastante equilibrado, uma 

vez que, 50,4% não o frequentam. Verificou-se baixa frequência de ida aos pesque-

pague, o atributo “raramente” correspondeu à 73% dos frequentadores (Tabela 11). 

Ao verificar a renda média dos entrevistados que frequentam raramente pesque-

pague (n=154), pode-se observar que a maior parte (n=66 – 42,86%) não possuem 

renda, corroborando a baixa frequência. Dentre os que frequentam, a maioria o faz 

em uma vez por mês. 

 

Tabela 11. Frequência de ida ao pesque-pague pela população universitária, (n=211). 

Atributos Frequência Percentual (%) 

Raramente 154 73 

Uma vez por mês 29 13,74 

Não sabem 13 6,16 

Uma vez a cada 15 dias 11 5,21 

Uma vez por semana 2 0,95 

Mais de uma vez por semana 1 0,47 

Uma vez por ano 1 0,47 

Total 211 100 

 

 Os motivos por frequentarem pesque-pague estão relacionados diretamente a 

atividades de lazer. Ao abordar os entrevistados, verificou-se que o lazer em família 

ou com amigos (46,7%) é o principal motivo de ida, sendo que pescar foi o segundo 

maior motivo (28,4%), apenas para almoçar ou jantar (13,5%) e pelo motivo de estar 

em contato com a natureza (11,4%). 
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 Associados ao motivo de ida a pesque-pague, buscou-se aprofundar ainda 

mais sobre a percepção dos entrevistados em relação a quais atributos estes 

considerariam importantes para determinar qual pesque-pague deve frequentar. 

Diante disso, constatou-se que 21,7% levariam em consideração a higiene do local, 

dado este, que corrobora aos resultados deparados nos atributos de considerações 

que os entrevistados considerariam ao comprar o pescado (Figura 6, Higiene do local: 

21,2%). A Figura 7 apresenta as demais considerações abordadas nessa pergunta. 

No entanto, o conhecimento sobre a qualidade da água de cultivo dos peixes apareceu 

em quinto lugar. 

 

 

Figura 7. Atributos elencado pelo público universitário entrevistado para ir à pesque-pague, (n=475). 
 

A pesquisa constatou que o pesque-pague é atribuído a uma atividade de lazer, 

mas não foi mencionado se a pesca em rios e lagos naturais o são. Petrere Junior 

(2014) mencionou que a pesca como lazer tem aspectos éticos, fisiológicos, 

ecológicos e socioeconômicos. Segundo este autor no Brasil na década de 90 a pesca 

amadora capturou 75% dos peixes pescados no pantanal. Em Goiás, Petrere Junior 

(2014) referiu-se a conflito deste tipo de pesca desde 1997 principalmente na região 

do Araguaia. Este autor também considerou que o pesque e solte tem atributos de 

crueldade, pois alguns peixes têm lesões, danos e outros chegam a morrer, como por 

exemplo, o Dourado. Diante desta informação seria melhor repensar o pesque-pague 

00 05 10 15 20 25

Higiene do local

Preço de entrada

Atendimento

Proximidade

Qualidade da água

Preço do quilo dos peixes

Diversidade de peixes

Tamanho do pesque-pague

De conhecido

Tamanho dos peixes

Percentual (%)

A
tr

ib
ut

os
 d

e 
Id

a 
ao

 P
es

qu
e-

pa
gu

e



90 

 

como lazer, principalmente quando tem a questão pesque e solte. Permitindo então 

que a pesca para consumo seja a única opção do pesque-pague. 

 Grunennvaldt et al. (2015) consideraram que nos dias atuais o homem que 

considera pescaria em rio lazer é ambientalmente mais consciente, respeitando a 

piracema, adequando os utensílios de pesca, evitando lançamento de lixo nos rios, 

pois para eles o ato de pescar constitui um estar em um local de privilégios. 

 

Fatores Ambientais 

 

Diante da heterogeneidade da amostra investigada neste estudo, foi atribuído 

questões relacionadas a condições ambientais e que implicariam na qualidade da 

água, do pescado e consequentemente em agravantes para a saúde humana. 

Ressalta-se que a qualidade da água (Figura 7) não foi uma questão de interesse dos 

entrevistados apenas 9,9% se preocuparam com esta característica, ficando em 

quinto lugar de importância. 

Ao perguntar aos entrevistados se possuem conhecimento de que a água para 

criação dos peixes poderia estar contaminada, obteve-se que 66,6% das pessoas 

possuem conhecimento de que a água pode estar contaminada, enquanto que 33,4% 

alegaram não ter conhecimento. 

Para averiguar a percepção dos entrevistados quanto aos atributos que podem 

estar relacionados a contaminação da água, 34,7% foram atribuídos ao odor (Tabela 

12).  Embora a representatividade da presença de algas e cianobactéria na água tenha 

sido baixa (0,3%), vale ressaltar, que atribuíram a presença destes organismos como 

sendo fator de contaminação. 

O processo de floração de algas ou cianobactérias pode ser uma indicação de 

que ambientes aquáticos poderiam estar eutrofizados, desencadeando em diversos 

fatores como por exemplo ausência de renovação da água, excesso de ração 

elevando a disponibilidade de nutrientes que ocasiona modificações nos níveis 

tróficos, a predominância de cianobactérias (florações) que poderiam produzir 

cianotoxinas na água, as quais contaminariam água e peixes. A floração pode ou não 

oferecer riscos para a saúde da biodiversidade aquática e dos seres humanos. Para 

isso, se faz necessário analisar o ambiente aquático a fim de verificar qual espécie de 

algas e/ou cianobactérias estão sendo responsáveis pela floração. Dependendo do 
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resultado, seria necessário a intervenção humana para mitigar os problemas 

apurados. 

 

Tabela 12. Atributos associados a contaminação da água informado pelos entrevistados. 

Atributos de contaminação Frequência Percentual (%) 

Odor 322 34.7 

Sujeira na Água 259 27.9 

Cor 237 25.5 

Transparência 107 11.5 

Outros: - - 

Algas 3 0.3 

Total 928 100 

 

Em relação a percepção dos entrevistados frente a contaminação dos 

ambientes aquáticos, foi registrado que 91,3% responderam que o fato de um peixe 

estar vivo na água, não quer dizer que este ambiente estaria em boas condições 

sanitárias. Outro fator se baseou na contaminação dos peixes e, verificou-se que 

95,6% dos entrevistados não o consumiriam sabendo que a procedência da água de 

cultivo oferece riscos para saúde do peixe. 

É evidente que a presença de poluentes na água pode ser persistente, 

bioacumular e biomagnificar na fauna aquática como por exemplo, em peixes. 

Consequentemente, esses contaminantes podem ser transferidos para humanos por 

meio da cadeia alimentar (RAHMAN et al., 2013; FANG et al., 2014; ISLAM et al., 

2015; AHMED et al., 2015). 

No âmbito dos poluentes aquáticos, verificou-se que 95,1% dos entrevistados 

afirmaram que um peixe doente ou contaminado pode oferecer riscos à saúde 

humana. No entanto, no Estado de Goiás a falta de fiscalização e de monitoramento 

dos recursos pesqueiros poderiam contribuir para a não qualidade dos peixes criados 

em pesque-pague. A importância disto reside no fato de que se poderia atribuir um 

selo de qualidade tanto aos pesque-pague como em produção em tanques redes ou 

pesqueiros. 

Dentre os contaminantes da água, destaca-se as cianotoxinas que ainda é de 

pouco conhecimento da população. Toxinas estas que podem ser produzidas por 

algumas espécies de cianobactérias e que podem causar danos na biota aquática e 

na saúde humana (CORBEL et al., 2014). Alevinos expostos a cianotoxinas tendem 
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bioacumular na musculatura, ocasionar danos genotóxicos o que não permitiriam 

estes alcançar a vida adulta, bem como transferir para o homem por meio do consumo. 

Quanto ao conhecimento sobre cianobactérias, contatou-se que 62,1% dos 

entrevistados responderam “sim”. No entanto, pode-se observar ao aplicar o 

questionário, que esse conhecimento é bastante superficial. Neste contexto, ao 

perguntar se possuíam conhecimento de que algumas espécies de cianobactérias 

poderiam produzir toxinas, 58,4% responderam que já ouviram falar, mesmo que de 

forma superficial. Atribui-se ao fato de um elevado percentual de conhecimento do 

grupo taxonômico o fato da população ser universitária. 

No propósito de avaliar a percepção dos entrevistados, quanto à disposição 

das toxinas na água, 96,4% estes responderam que os peixes podem acumular essas 

toxinas, o que indicou a ciência da população. 

Completando o ciclo de perguntas sobre os fatores relacionados ao meio 

ambiente, foi questionado a comunidade acadêmica, o conhecimento a respeito de 

legislações que determinariam os parâmetros da qualidade da água e do pescado. 

Constatou-se que 96% dos entrevistados, mesmo compostos por universitários em 

sua maioria, não conheciam qualquer legislação que determine esses parâmetros. A 

Tabela 13 apresenta as legislações respondidas pelos 4% que disseram ter 

conhecimento: 

 

Tabela 13. Legislações que regem sobre os parâmetros da qualidade da água, conhecidas por 4% do 

público entrevistado. 

Legislações que regem sobre parâmetros da qualidade da 
água 

Frequência Percentual (%) 

CONAMA 274/2000 – Balneabilidade em águas brasileiras. 2 11,8 
CONAMA 357/2005 – Diretrizes ambientais e o 
enquadramento dos corpos d’agua. 8 47,1 

CONAMA 430/2011 – Condições e padrões de lançamento de 
efluente nos corpos d’agua. 3 17,6 

Portaria 2.914/2011– Controle e vigilância da qualidade da 
água para consumo humano e padrão de potabilidade. 4 23,5 

Total 17 100 

 

A Lei 11.959/2009 (seção II art. 5 inciso I) sobre aquicultura e pesca postulou 

que atividade pesqueira deveria proteger os ecossistemas aquáticos e manter o seu 

equilíbrio. No entanto, muitos pesque-pague não adotaram esta lei e outras que visam 

evitar alterações ambientais. Isso refletiu na consulta da população que não tem como 

conhecimento as principais legislações.  O estado de São Paulo está implantando a 
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legislação sobre pesqueiros e similares (AZEVEDO e SCHAALMANN, 2012). No 

documento é informado que cabe ao Poder Público promover o ordenamento 

pesqueiro, conciliando a preservação dos ecossistemas aquáticos e o 

desenvolvimento socioeconômico das atividades de pesca responsável e dos que a 

exercem. 

 

Fatores Relacionados a Saúde 

  

Os entrevistados foram indagados se o peixe criado em locais que contenham 

toxinas dissolvidas na água, ofereceriam riscos à saúde dos seres humanos, 97,2% 

responderam que sim. 

 Quanto ao conhecimento sobre os tipos de toxinas (hepatotóxicas e 

neurotóxicas), 52,7% alegaram não possuir conhecimento, enquanto que 47,3% 

afirmaram que sim. Por fim, em relação sobre conhecimento de alguma legislação que 

rege sobre o teor de toxinas que podem estar contidas na água, apenas 2% (oito 

entrevistados) disseram ter conhecimento, tendo como resposta a Portaria 

2.914/2011. Os 98% afirmaram que não conhecer. Considerou-se que a comunidade 

acadêmica que usa a água no campus universitário não tem noção das implicações 

serias a saúde e muito menos ao frequentar um pesque-pague. 

 Pesqueiros e pesque-pague que não tem o manejo adequado, podem propiciar 

a ocorrência de cianobactérias (NOGUEIRA et al., 2011) muitas vezes atribuídas a 

inserção de ração dos peixes de forma inadequada (KUBTIZA, 2003). Estes 

organismos podem afetar direta ou indiretamente a saúde humana dos 

frequentadores. A massiva quantidade de microrganismos fotossintetizantes é comum 

em pesque-pague, mas precisa ser investigada com relação a composição, riqueza, 

abundancia e prováveis biotoxinas. Cianobactérias e Euglenofíceas têm sido 

reportadas como produtoras de toxinas em ambientes de águas doces, (CHORUS E 

BARTRAM, 1999; CORBEL et al., 2014). 

Observa-se que não há analise acerca da qualidade da água e do pescado de 

pesque-pague e ou pesqueiros. O enquadramento dos rios do estado de Goiás é 

quase inexistente. Assim nem o pescador dos rios sabem qual a dimensão de 

problemas que os peixes podem estar expostos. Lazer e Saúde são aspectos 

importantes quando se fala de peixe e água. 

 



94 

 

4 CONCLUSÃO 

  

A Universidade Federal de Goiás apresentou a comunidade entrevistada 

originária de 19 Estados da Federação Brasileira, do Distrito Federal e 2 estrangeiros. 

O estado de Goiás foi o maior em termos de representatividade, com 55 municípios 

(78,12%) e isto referendou uma ampla distribuição geográfica no estado. A maior parte 

desta comunidade correspondeu à alunos de graduação da UFG, os quais estiveram 

inseridos nas grandes áreas da Ciências Exatas e da Terra e da Ciências Sociais 

Aplicadas perfazendo total de 37,74% dos entrevistados. 

 Identificou-se que os entrevistados nos estratos socioeconômicos G4 (baixa 

classe média), G5 (média classe média) e G6 (alta classe média) foram os que mais 

consomem peixes em função da renda média familiar serem mais altas. Mais de 80% 

da comunidade acadêmica informa que consomem peixes (mesmo que raramente) 

com preferência de 17,8% para ingestão do peixe frito. 

 Tilápia foi a espécie com maior indicação de consumo pelos entrevistados 

(22,4%) e o local de preferência para compra foi supermercado (28,9%). A higiene do 

local foi atributo determinante para os entrevistados, no ato da compra do peixe, bem 

como, para os consumidores de peixes que frequentam pesque-pague (49,6%). A 

espécie nativa mais consumida foi indicada como Tucunaré. 

 Quanto aos fatores ambientais, percebeu-se que a maior parte dos 

entrevistados possuem ciência sobre os riscos de contaminação da água e do peixe 

a partir de características organolépticas, no entanto, apresentaram baixa relevância 

quanto a qualidade da água ao ir em um pesque-pague. Por esse motivo, recomenda-

se que a Secretaria de Meio Ambiente do estado de Goiás, fiscalize a qualidade das 

águas destinadas a atividades relacionadas diretamente com pisciculturas, 

principalmente ao monitoramento da concentração de cianotoxinas presentes nas 

águas. 

Orienta-se também, que a população frequentadora de pesque-pague, tenham 

mais atenção quanto a coloração da água, haja vista que em tom esverdeado, pode 

ser um indicativo de que aquele ambiente esteja em processo de eutrofização, e 

potencialmente estar relacionado a proliferação de cianobactérias, podendo algumas 

serem tóxicas e afetar a saúde humana por meio da biomagnificação. 
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CONCLUSÕES DA TESE 

 

 Florações de cianobactérias são problemas mundiais, normalmente estão 

relacionadas as ações antrópicas e muitas vezes é despercebido da população que 

consome peixes, frequentam pesque-pague e pesqueiros, e até mesmo aos que 

trabalham diretamente nesse segmento de mercado. Considerando os avanços 

promissores no setor aquícola, medidas de gestão ambiental se faz necessário, uma 

vez que, relatado a evidência de mutações genéticas em juvenis de P. brachypomus, 

o que poderá inviabilizar seu desenvolvimento na fase adulta. 

 Desenvolvimento de trabalhos com espécies de peixes que não são 

comumente utilizadas em ensaios laboratoriais, é um grande desafio para a ciência, 

pois envolve diversos fatores como comportamento, adaptação e resposta aos 

objetivos da pesquisa. Este é o primeiro trabalho realizado com P. brachypomus 

expostos a duas cepas de cianobactérias tóxicas, M. aeruginosa e M. panniformis. 

Recomenda-se que florações de cianobactérias sejam monitoradas nos 

ambientes aquícolas pelo fato de P. brachypomus ter se apresentado sensível às 

alterações mutagênicas ocasionadas pela exposição à cepas tóxicas de M. 

aeruginosa e M. panniformis e, principalmente, por terem bioacumulado, mesmo em 

baixas concentrações, microcistinas LR, YR e RR. Verificou-se que, quanto maior a 

concentração celular de cianobactérias tóxicas na água, maior é sua concentração de 

cianotoxinas. 

Da mesma maneira, recomenda-se também que a resolução CONAMA 357 

seja revista no que se refere a destinação de água para piscicultura, com o 

enquadramento na classe 2. 

Quanto ao consumo de peixe, conclui-se que as pessoas que se enquadram 

em maiores estratos socioeconômicos, são as que consomem mais. Foi observado 

que a maioria dos entrevistados da Universidade Federal de Goiás, consomem peixe, 

no entanto, com uma frequência muito baixa, “raramente”. Fator relacionado a 

ingestão do peixe, observou-se maior indicação aos peixes fritos. 

Mesmo que a metade da população entrevistada frequentarem pesque-pague, 

verificou-se em campo, durante a coleta de dados dos questionários, que as pessoas 

levam em consideração a higiene do local, mas que não sabem a real situação da 

qualidade das águas desses locais e nem mesmo do peixe contido nos tanques. 
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De certa forma, pode-se verificar a falta de conhecimento dos entrevistados 

quanto a Leis que determinam os parâmetros da qualidade da água, mesmo alunos 

da grande área do conhecimento das Ciências Biológicas. 

Concluiu-se neste estudo, que o grupo mais ameaçado pela ação das 

cianotoxinas, são os próprios consumidores de peixe, pois não é realizada nas 

pisciculturas e pesque-pague de Goiás o monitoramento da água em relação a 

presença de cianotoxinas. Mesmo que houvesse, as vezes a baixa concentração 

encontrada nos tecidos musculares, podem atingirem ao pico de detecção da toxina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

ANEXOS 

1 – Parecer de avaliação do comitê de ética. 
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2 – Questionário aplicado na comunidade acadêmica. 
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