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RESUMO 

 

A conservação de ambientes aquáticos é de extrema importância nos dias atuais, não 

apenas pela preservação da água que é um recurso limitado e de extrema importância para a 

sobrevivência na terra, mas também pela preservação dos organismos presentes nesses 

ambientes. Os testes de genotoxicidade possibilitam realizar avaliações da integridade do 

ambiente, assim como realizar atividades de biomonitoramento, com alta eficiência de detecção 

de possíveis perturbadores ambientais. Utilizando o ensaio micronúcleo e análises 

histopatológicas, foi possível avaliar o impacto ambiental referente ao derramamento de 

vinhoto no leito do rio Goiana, localizado em um município da mata norte do estado de 

Pernambuco (Brasil), dentro de uma área de preservação do tipo extrativista, de regiões 

predominantemente estuarinas. Foram coletados materiais biológicos (sangue, brânquias e 

fígado) de 4 espécies Gobioides broussonnetii, Aspistor luniscutis, Centropomus sp e Achirus 

lineatus, sendo avaliados o número de células micronucleadas, as alterações morfológicas 

nucleares e alterações histopatológicas. O acidente ambiental ocorreu em fevereiro de 2018 e o 

período de monitoramento foi realizado entre fevereiro de 2018 a feveiro de 2020, e os resultado 

obtidos apresentaram valores médios mensais para células micronucleadas de 1,9 a 34 onde em 

diversos meses de amostragem esse valor ultrapassou a taxa basal de 12 células micronucleadas. 

Também foram observados através das análises histopatológicas, neoplasias, corpos 

melanomacrofágicos e tumores em animais coletados, indicando o alto nível de alteração 

causado no ambiente e a necessidade de estratégias de mitigação dos danos além de uma maior 

atenção e políticas de preservação de áreas protegidas. 

Palavras-Chave: biomonitoramento; genotoxicidade; conservação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The conservation of aquatic environments is extremely important today, not only for the 

preservation of water that is a limited resource and extremely important for survival on earth, 

but also for the preservation of organisms present in these environments. Genotoxicity tests 

make it possible to perform environmental integrity assessments, as well as perform 

biomonitoring activities, with high efficiency of detection of possible environmental hazards. 

Using the micronucleus assay and histopathological analyses, it was possible to evaluate the 

environmental impact related to the wine spill age in the bed of the Goiana River, located in a 

municipality in the northern forest of the state of Pernambuco (Brazil), within an extractive 

preservation area of predominantly estuarine regions. Biological materials (blood, gills and 

liver) were collected from 4 species Gobioides broussonnetii, Aspistor luniscutis, Centropomus 

sp and Achirus lineatus, and the number of micronucleated cells, nuclear morphological 

changes and histopathological alterations were evaluated. The environmental accident occurred 

in February 2018 and the monitoring period was carried out between February 2018 and 

February 2020, and the results obtained presented monthly mean values for micronucleated 

cells of 1,9 to 34 where in several months of sampling this value exceeded the basal rate of 12 

micronucleated cells. They were also observed through histopathological analyses, neoplasms, 

melanomachrophageal bodies and tumors in collected animals, indicating the high level of 

change caused in the environment and the need for harm mitigation strategies in addition to 

greater attention and policies for the preservation of protected areas. 

Keywords: biomonitoring; genotoxicity; conservation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A preservação da natureza é importante não apenas para proteção da biodiversidade, 

mas também para a manutenção e utilização dos recursos de forma sustentável por todos os 

seres vivos. A biologia da conservação é um campo de estudo que surgiu como uma ciência da 

crise, devido à preocupação com a extinção das espécies e alterações do ambiente natural 

(PRIMACK et al, 2008). Devido a todas as alterações causadas por fatores antrópicos, além das 

grandes mudanças globais, tem crescido o alerta de que a biodiversidade tenderá a diminuir ao 

longo do século XXI se tais alterações não forem controladas, primando por intervenções que 

visem a proteção e conservação das espécies e ecossistemas (PEREIRA et al, 2010). Em relação 

ao ambiente aquático, com o avanço das tecnologias agrícolas e industriais, muitos corpos 

d’água, estão sendo afetados pelos despejos de rejeitos industriais, e insumos aplicados às 

grandes monoculturas, como a da cana de açúcar, soja, trigo entre outras (MOSS, 2008). Os 

rios abrigam uma grande biodiversidade e prestam diversos serviços ecossistêmicos. Por este 

motivo, as grandes quantidades de poluentes recebidas pelos rios alteram o equilíbrio 

ecossistêmico, causando prejuízo para uma variedade de organismos presentes neste ambiente, 

e consequentemente também para as populações humanas (BEST, 2019; OKEREAFOR, 2020). 

 No Brasil, tanto as matas ciliares como os rios, são parte essencial para o 

desenvolvimento das populações e impulsionam a economia brasileira, sendo seus recursos 

fonte de subsistências para um grande número de pessoas (BEST, 2019). Tendo em vista a 

importância dos rios, é fundamental compreender os efeitos sofridos pelos ambientes aquáticos 

devido à poluição, às alterações do ambiente natural, à introdução de espécies não nativas, e à 

super exploração dos recursos. Tais efeitos podem resultar em danos irreparáveis no ambiente 

(BEST, 2019).  

Visando a mitigação dos efeitos negativos das ações antrópicas no meio ambiente, 

medidas legislativas como a criação de áreas protegidas (APA’s) vêm de encontro à 

conservação e à proteção de ambientes naturais, favorecendo a proteção da biodiversidade e 

dos ecossistemas, (MITTERMEIER et al, 2005). Porém, no que se refere aos ambientes 

aquáticos, a efetividade das áreas de proteção tem sido negligenciada, pois, tendo em vista que 

o principal objetivo da criação de tais áreas foi baseado em ambientes terrestres, as 
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particularidades dos ambientes aquáticos, não vem sendo levantadas em consideração na 

maioria dos programas de proteção ambiental (BALESTRA et al, 2016). 

No estado de Pernambuco, uma das preocupantes fontes poluidoras dos corpos hídricos 

são os rejeitos do processamento da cana-de-açúcar, bem como os insumos utilizados no seu 

cultivo. O processamento da cana de açúcar para a geração de etanol e açúcar resulta na 

produção do rejeito conhecido como vinhoto ou vinhaça. Apesar do vinhoto ser um resíduo que 

pode ser utilizado como fertilizante, quando descartado no ambiente aquático, causa grande 

impacto e alterações no ambiente (GUNKEL et al, 2007).  

O rio Goiana, localizado no município de Goiana-PE a 65 km da capital de Pernambuco, 

Recife, é um rio cujo percurso compõe uma grande parte da Resex Acaú-Goiana, uma reserva 

extrativista marinha administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBIO) (FADIGAS e GARCIA, 2010). O rio Goiana possui uma grande 

importância para a comunidade local, pois a população ribeirinha utiliza os seus recursos como 

alimento, e também como fonte de subsistência através do comércio local dos produtos, 

aquecendo a economia do município, e preservando aspectos culturais da pesca artesanal 

(VIANA et al, 2017). Próximo ao rio Goiana se encontra um conglomerado de indústrias, além 

de centros urbanos, que são potenciais fontes de poluição hídrica, sendo um risco potencial ao 

ambiente natural (BRION et al, 2018).  

Devido às consequências da poluição aquática nos últimos anos, principalmente no que 

se refere à perda da biodiversidade aquática em uma velocidade bem maior que a terrestre 

(ALBERT et al, 2021), o monitoramento do rio Goiana, após um acidente ambiental com o 

despejo do vinhoto, realizado neste estudo, soma-se às ações que visam a proteção dos recursos 

hídricos, seus ecossistemas e a biodiversidade presente nesses locais.  
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2 POLUIÇÃO AQUÁTICA  

 

A utilização da água de forma intensa pode resultar em modificações no ambiente 

natural, com a construção de barragens, desvios de cursos d’água, canalização e uso para 

irrigação agrícola e na indústria, acarretando uma grande interferência no ecossistema e um 

efeito cascata na comunidade biológica do ambiente (SABATER et al, 2018). Uma das grandes 

preocupações ambientais é o fato de que cada vez mais os ambientes aquáticos vêm sofrendo 

com a poluição principalmente devido à falta de conscientização da população, às vezes por 

ignorância e/ou por falta de responsabilidade por parte das autoridades políticas e pelas grandes 

indústrias (JAYASWAL et al, 2018). A qualidade da água pode ser facilmente alterada pela 

poluição, contudo o processo de restauração para o estado natural do ambiente pode demandar 

um longo período de tempo, e ações de remediação podem ser muito custosas financeiramente 

(WALKER et al, 2019). Algumas das consequências da poluição aquática são: o 

envenenamento das águas, o desequilíbrio ecossistêmico que pode levar à impossibilidade de 

suportar a diversidade biológica presente no local, e a redução da disponibilidade de água 

potável para o consumo humano e animal (SPEIGHT, 2020). Entre os grandes geradores de 

poluição aquática podem ser citados os pesticidas e herbicidas, os rejeitos industriais, os 

poluentes químicos, o esgoto doméstico, os resíduos de produção agrícola, a poluição 

atmosférica e a sedimentação de resíduos (CHAUDHRY, 2017). 

 Os efeitos advindos da poluição no ambiente aquático podem ocorrer de forma 

específica de acordo com o contaminante e com as características do ambiente, gerando 

respostas divergentes de acordo com a situação em que o meio se encontra. Este fator é crucial 

na tomada de decisões e elaboração de estratégias de mitigações dos efeitos da poluição 

(MENDOZA–LERA et al, 2012). Para a biota aquática, de acordo com a característica do 

poluente, podem ocorrer diversas modificações em seu metabolismo, desde a alteração de ciclos 

bioquímicos, alterações comportamentais, até os danos no genoma. Essas alterações podem 

causar deficiências na capacidade de alimentação redução do potencial reprodutivo, diminuição 

na taxa de crescimento, além alterações metabólicas, onde todos esses efeitos podem ocorrer 

de forma simuntânea nos organismos devido a alta exposição as cargas de poluentes 

(INYINBOR et al, 2018). O processo de biomagnificação também pode contribuir para um 

maior efeito do poluente, onde o acúmulo escalonado dos poluentes nos organismos resulta em 
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um efeito mais acentuado em peixes, devido ao seu nível trófico mais elevado na cadeia 

alimentar (KAHLON et al, 2018). 

Produtos provenientes da agricultura e os seus respectivos processos industriais estão 

entre os maiores causadores de poluição dos corpos d’água, e juntamente com o efeito do 

crescimento da população humana que contribui para a poluição aquática, os danos causados 

nestes ambientes decorrem principalmente do lançamento de rejeitos químicos, contendo 

metais pesados, resíduos de agrotóxicos, patógenos, e substâncias que podem causar a 

acidificação ou alcalinização do ambiente (EVANS et al, 2019). Fatores econômicos como o 

aumento na procura de produtos alimentícios e derivados industriais, demandam uma maior 

produção agrícola (MOSTASHARI et al, 2019), e consequentemente, resultam no aumento da 

quantidade de rejeitos produzidos. Concomitantemente à necessidade do constante diagnóstico 

e monitoramento ambiental, o desenvolvimento de novas tecnologias é necessário para que o 

descarte e a degradação desses materiais possam ocorrer de maneira mais eficiente sem causar 

grandes prejuízos à natureza (SAUH et al, 2015). 

O vinhoto é um resíduo formado durante o processo de produção de álcool, que pode 

também ser utilizado na irrigação e reposição de nutrientes para o solo, pois grande parte da sua 

composição consiste em compostos orgânicos (CARRILHO et al, 2016). Porém, o vinhoto 

possui um poder de poluição de até cem ordens de magnitude, quando comparado ao esgoto 

doméstico, devido a sua composição com ampla quantidade de matéria orgânica, alto poder de 

corrosividade e alta demanda de bioquímica de oxigênio, além de sua composição aquosa, que 

é de fácil dissipação no ambiente aquático, causando danos de forma mais rápida em relação a 

outros tipos de poluentes. Além disso, o vinhoto pode acidificar o ambiente devido ao seu alto 

teor de ácidos orgânicos e baixo PH, além de possuir em sua composição metais pesados tais 

como Ca, K, Mg, que são componentes que podem causar vários danos aos organismos (DA 

SILVA et al, 2014). Além de ser um ato infracional contra a Lei Federal 9.985, de 18 de julho 

de 2000, que institui as reservas extrativistas como áreas protegidas por lei, é impróprio o 

descarte de vinhoto no ambiente natural, seja ele terrestre ou aquático, sendo de total 

responsabilidade da indústria de administrar os seus resíduos. 
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3 O RIO GOIANA  

3.1 CARACTERÍSTICAAS DO RIO GOIANA  

O rio Goiana possui uma extensão de 19 km e está situado no município de Goiana, a 

cerca de 72 km da capital de Pernambuco, Recife. A sua bacia hidrográfica é formada por dois 

principais rios, o Capibaribe Mirim, com 93 km de extensão e o rio Trancunhaem com 127 km 

de extensão. O encontro desses dois rios forma o rio Goiana em toda a sua extensão até a foz 

no oceano Atlântico. Toda a bacia possui uma área de aproximadamente 2.847,53 km2, e 

engloba 26 municípios do estado de Pernambuco. Este rio também estabelece a divisa entre os 

estados de Pernambuco e da Paraíba (Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH Diretoria 

de Recursos Hídricos e Florestais Supervisão de Gestão de Recursos Hídricos, 2022) (Figura 

1).  

 

Figura 1 – Rio Goiana no Município de Goiana-PE. (local do desembarque do pescado e do processamento dos 

animais, após coleta).  

 

Fonte: O autor (2022). 

 

O ambiente da bacia hidrográfica do rio Goiana é caracterizado por ser uma região 

estuarina, sendo esse tipo de ecossistema de grande importância para reprodução de uma grande 

quantidade de espécies e também como ambiente de forrageio durante períodos do seu ciclo de 
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vida. Além disso, o estuário é considerado um ambiente frágil com pouca resiliência a 

alterações (MUKHERJEE et al, 2015).  

 

Figura 2 – Reserva extrativista Acaú-Goina. Fonte: Google imagens 

 

Fonte: Google imagens (2021). 

 

O rio Goiana está localizado dentro de uma área de proteção marinha, a reserva 

extrativista (Resex) Acaú-Goiana, uma área de preservação ambiental administrada pelo 

ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). A Resex Acaú-Goiana 

possui 6.678 hectares, e se divide entre três municípios, Goiana-PE, Pitimbú-PB e Caaporã-PB, 

onde a maior parte do seu perímetro compreende regiões estuarinas (FADIGAS, 2020). (figura 

2) 

O rio Goiana também é utilizado pela população ribeirinha local, para atividades de 

pesca artesanal e também agricultura familiar, através de hortas próximas às margens do rio, 

servindo de fonte de subsistências para os pecadores locais, além de alimentar o comércio local. 

A pesca e o uso dos recursos do rio são fiscalizados pela associação de pescadores local do 
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município, além do ICMBIO, que fiscaliza e orienta o uso sustentável dos recursos do ambiente 

natural (SILVA et al, 2017)  

 

3.2 O ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO NO RIO GOIANA  

 

Em fevereiro de 2018, foi detectado pelo ICMBIO, juntamente com pescadores e 

moradores locais, o derramamento de vinhoto (resíduo proveniente do processamento da cana-

de-açúcar) no leito do rio Goiana, causando a mortalidade de um grande número de peixes, 

crustáceos e aves. O acidente resultou em um grande desequilíbrio ambiental no local, além de 

afetar de forma direta a comunidade ribeirinha (Figura 3).  

O ICMBio solicitou à esquipe do Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental da 

Universidade Federal de Pernambuco, sob coordenação dos professores Dr. Rodrigo A. Torres 

e Dra. Mônica L. Adam, a avaliação dos animais afetados quanto aos danos sofridos pelos 

mesmos, bem como o monitoramento do rio para a detecção de possíveis danos a longo prazo, 

em consequência do acidente ocorrido. 

O efeito da mortalidade dos peixes foi observado pelos pescadores durante cerca de uma 

semana, o que impossibilitou a pesca durante este período. Segundo relata o pescador Sr. 

Antônio houve uma grande diminuição da quantidade de peixes pescados durante um longo 

período (cerca de dois meses) após o acidente com o vinhoto. A mortalidade ocorrida no 

acidente levou à diminuição das populações de pescados, afetando diretamente a atividade de 

subsistência local (Figura 3). 

Figura 3 – Animais mortos encontrados no rio Goiana após acidente ambiental. Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 
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3.3 POTENCIAL DE POLUIÇÃO DO VINHOTO. 

 

Possuindo um grande potencial de alterar ambientes naturais, o vinhoto mesmo em 

baixas concentrações pode causar sérios danos aos ambientes, através das alterações químicas 

e físico-químicas, alterando a composição original de solos e ambientes aquáticos, dessa forma 

afetando os organismos presentes no local (CHRISTOFOLETTI et al, 2013). Um estudo 

realizado por Coelho et al (2018), verificou que o vinhoto, mesmo quando submetido a 

processos naturais como a lixiviação, em contato com Oreochromis niloticus (Linneaus, 1758), 

causou alterações no fígado dos animais, além da ativação da resposta citoprotetora destas 

células, evidenciando o poder tóxico do vinhoto.  

Em ambientes terrestres, o vinhoto pode ocasionar alto risco de salinização, quando o 

mesmo é descartado de forma inadequada. Além disso, o vinhoto contém metais como Al e Fe, 

que são metais que podem ser potenciais elementos fitotóxicos, levando a alterações na flora 

(FUESS et al, 2017). Em ambientes aquáticos a contaminação por vinhoto pode afetar vários 

níveis tróficos, desde a fauna aquática propriamente dita, como animais que bebem água do rio. 

O estudo realizado por Bem vindo et al (2022), avaliou o efeito do vinhoto em duas espécies 

de quirópteros que habitavam regiões de plantações de cana de açúcar. A análise da   água 

desses ambientes revelou a contaminação por vinhoto e as células dos animais que foram 

analisadas quanto à presença de micronúcleos demonstrou que os animais estavam sofrendo 

alterações celulares, decorrentes do consumo desta água contaminada. 
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4 O BIOMONITORAMENTO  

4.1 IMPORTÂNCIA DO BIOMONITORAMENTO 

O biomonitoramento é uma ferramenta de grande eficiência e versatilidade para 

avaliação e verificação das condições em que um ambiente natural se encontra. Através da 

observação de características biológicas de um organismo é possível avaliar e verificar se existe 

algum tipo de alteração no ambiente, sendo bastante útil e efetivo para atividades de 

monitoramento de áreas impactadas, bem como daquelas protegidas por lei (REECE et al, 

2003). O biomonitoramento pode ser aplicado em uma ampla variedade de locais, podendo ser 

tanto em ambiente terrestre quanto aquático, sempre levando em consideração as características 

biológicas do organismo bioindicador e a resposta que se deseja obter para avaliação do 

ambiente (REECE et al, 2003).  

Como exemplo de biomonitoramento terrestre, o trabalho realizado por Carvalho et al 

(2021), utilizando a espécie Myrmecophaga tridactyla (Linneaus, 1758), conhecida como 

tamanduá bandeira, buscou avaliar a quantidade de Hg, contida nos pelos dos animais presentes 

em uma região do cerrado, no estado de Mato Grosso do Sul. Os resultados encontrados 

apontam que na região leste-sudeste do estado foi encontrado um padrão de maior concentração 

de Hg, em relação as demais regiões, dessa forma levantando um alerta de possível impacto 

nessa região decorrente de ações antrópicas, sendo o tamanduá, um bom animal bioindicador 

das possíveis alterações ambientais encontradas neste ambiente natural. Para ambientes 

aquáticos, como um bom exemplo de biomonitoramento pode ser citadoo trabalho realizado 

Vieira et al (2019) que, utilizando a espécie Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1837), 

comparou animais alocados em um ambiente controlado dentro da Universidade Estadual de 

Londrina (Paraná), e aqueles coletados em um ambiente natural (rio), próximo a regiões 

agrícolas. Marcadores histológicos e de DNA avaliados nos animais, mostraram que o ambiente 

natural (rio) próximo a regiões de agricultura, onde foram identificados pesticidas, metais 

pesados e agrotóxicos presentes na água do rio, encontrava-se em condições de impacto, 

afetando diretamente a fauna aquática ali presente.  

O biomonitoramento possui uma grande importância como ferramenta de 

acompanhamento e de avaliação de ambientes, e vem revelando, ao longo dos anos, bons 

resultados neste campo de estudo, além dos avanços nas metodologias de avaliação e análise. 

Assim, o biomonitoramento tem um papel fundamental para a preservação e proteção desses 

ambientes onde atualmente várias ameaças os circundam (KECK et al, 2017). 
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4.2 BIOINDICADORES  

 

Algumas das características que um bom bioindicador deve possuir é uma abundância 

no local, além de suas características biológicas serem bem conhecidas e possuir uma 

sensibilidade a variações decorrentes de alterações ou perturbações presentes no seu habitat 

natural (ASIF et al, 2018). No ambiente aquático, os peixes têm sido bastante utilizados como 

animais bioindicadores, devido a maior resposta e sensibilidade a alterações no ambiente, e isso 

se deve a sua maior resposta tanto comportamental, como também fisiológica ao estresse 

causado por agentes perturbadores (ADAMS et al, 2018). 

 Os peixes já foram utilizados como animais bioindicadores em vários tipos de 

monitoramento. Em particular, um dos tipos recorrentes de impacto ambiental é a poluição por 

metais pesados, onde tais metais contidos no ambiente (como Zn, Cu, Pb e Cd) podem se 

depositar nos tecidos como brânquias e fígados de peixes, alterando vias metabólicas e 

ocasionando riscos nos animais, além se tornarem impróprios para o consumo (BAWURO et 

al, 2019). No caso da poluição por microplástico, decorrente dos grandes níveis de descartes de 

material plástico em ambientes aquáticos, é possível analisar a densidade, distribuição e 

abundância de microplásticos presentes no ambiente, através da ingestão e da deposição nos 

tecidos de peixes (ZHANG, 2020). Um outro fator, onde os peixes são muito utilizados, são os 

casos de poluição por compostos químicos orgânicos. Uma vez que um composto é lançado no 

ambiente, além das alterações físico-químicas da água, os compostos químicos podem causar 

danos nos animais presentes no ambiente, onde, nos peixes, podem ocorrer processos 

inflamatórios e necrose em alguns tecidos, além de alteração de marcadores 

bioquímicos/genéticos que podem indicar a presença de algum composto contaminante 

(SANTANA et al, 2018). 

 A classe dos contaminantes químicos engloba uma grande variedade de compostos 

como, pesticidas, herbicidas, petróleo, esgoto doméstico, rejeitos industriais entre outros. Esses 

compostos em sua grande maioria são constituídos por metais pesados, compostos orgânicos, e 

compostos organometálicos, sendo estes compostos tóxicos quando se encontram em ambientes 

aquáticos (BRUSSEAU e ARTIOLA, 2019). 

Para cada uma dessas formas de contaminação ambiental, é gerado um efeito específico 

que pode estar agindo de forma individual ou mesmo ser atrelado a um ou mais fatores, 
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alterando as características biológicas dos animais, evidenciando o processo de perturbação no 

habitat (DALZOCHIO e GEHLEN, 2016). 

 

4.3 ASPISTOR LUNISCUTIS (VALENCIENNES, 1840) COMO ANIMAL BIOINDICADOR 

De maneira geral, os siluriformes são animais com uma alta resistência, e tem sido 

utilizado como animal bioindicador em estudos de perturbações antrópicas, devido ao seu 

hábito de fundo, o que resulta no contato com o poluente na coluna d’água e consumo de 

material depositado no fundo do rio, e também devido seu hábito de vida, que podem incluir 

ambientes de água salgada, água doce, e regiões estuarinas (PECORARO et al, 2020).Amaral 

et al (2021) verificaram por parâmetros de danificação genômica que espécimes de Cathorops 

spixii (Agassiz, 1829), pertencentes a ordem dos siluriformes, localizados em uma área 

estuarina protegida no litoral brasileiro, localizada em Cananéia-Iguape,, se encontravam  em 

melhores condições de bem estar na região norte do estuário, quando comparados aos animais 

da região sul da região estuarina. Os pesquisadores atribuíram esta diferença as potenciais 

fontes de alterações antrópicas que ocorreram na área de estudo, e, dessa maneira, evidenciando 

a sensibilidade dos siluriformes em estudos de biomonitoramento. Outro exemplo de 

biomonitoramento utilizando um membro da família dos siluriformes foi o trabalho realizado 

por Silva Castro et al (2019), onde utilizando através de marcadores histológicos, foi possível 

avaliar o impacto antrópico causado na Baía de São Marcos -Brasil. Os espécimes analisados 

nesses estudos apresentaram várias alterações no fígado, o que indica uma alteração no 

ambiente, potencialmente causadas por ações antrópicas decorrentes das atividades portuárias 

realizadas no local.  

 Aspistor luniscutis (Valenciennes, 1840), é uma espécie de bagre, também conhecido 

como peixe-gato, pertencente a ordem dos Siluriformes, um grupo de distribuição mundial, e 

que habita os mais diversos habitats, possuindo importância econômica, e também servindo 

como alimento para diversas populações humanas (DE SOUZA et al, 2020). (Figura 4) 
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Figura 4 – Aspistor luniscutis.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

A. luniscutis é um animal do tipo bentófago, onde sua alimentação é generalista, indo desde 

crustáceos como camarões e caranguejos, até peixes menores, possuindo assim uma dieta bem 

variada, de acordo com a disposição de alimentos no local (DI BENEDITTO, 2019). É um 

animal que possui uma maior resistência a variações ambientais em relação às demais espécies 

de peixe, sendo um bom animal bioindicador (DE SOUZA et al, 2020). Esta espécie já vem 

sendo utilizadaem estudos de biomonitoramento, devido a sua abundância e ampla distribuição 

em ambientes estuarinos e marinhos, sendo um bom bioindicador de mudança dentro do 

ambiente onde está inserido e, portanto, sendo um modelo de comparação entre estes ambientes 

(CONDINI et al, 2022).  

 Santos et al (2016) observaram uma maior quantidade de compostos organoestânicos 

no fígado de A. luniscutis, coletados em várias regiões costeiras do sul do Brasil, em 

comparação a outras espécies coletadas nas mesmas regiões, demonstrando a sensibilidade 

deste bioindicador. Rodrigues et al (2010) demonstraram que A. luniscutis apresentaram os 

maiores valores de células micronucleadas comparadas a outras espécies (Genidens genidens, 

Haemulon steindachneri, Micropogonias furnieri) em resposta ao impacto ambiental da Baía 

Ribeira (RJ). 

4.4 BIOMARCADORES 

 

Devido a grande quantidade de poluentes existente em ambientes naturais, a avaliação 

e o monitoramento das condições ambientais, tem se tornado uma atividade essencial para a 
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proteção e conservação da biodiversidade, onde os indicadores de alterações, os biomarcadores, 

fornecem informações sobre a estabilidade dos organismos inseridos no ambiente dessa forma, 

sendo possível avaliar níveis de alteração e perturbação ambiental (LIONNETO et al, 2019). 

Atualmente, existem diversas classes de biomarcadores, onde um dos mais utilizados em 

estudos de biomonitoramento são os marcadores enzimáticos, onde a sua maior produção ou a 

total inibição da sua produção pode revelar informações de alteração da estabilidade do 

ambiente onde o organismo está inserido (PARAMESWARI et al, 2021). Silva et al (2021) 

avaliaram as condições ambientais de quatro estuários do nordeste brasileiro utilizando como 

biomarcadores as alterações das atividades das enzimas Etoxiresorufina-O-deetilase, 

glutationa-S-transferase e catalase em Eugerres brasilianus. 

Outra classe de biomarcadores bastante utilizados são os marcadores histológicos, onde 

o contato do contaminante com o tecido provoca lesões e alterações, principalmente em 

ambientes aquáticos. Esses marcadores são de extrema importância para verificar se o 

contaminante presente no ambiente tem o potencial de danificar células de diferentes tecidos, o 

que pode indicar o nível de impacto existente (OVERSTREET et al, 2020).  Marinovic et al 

(2021) demonstraram que a hiperplasia epitelial, alterações de células mucosas, elevação 

epitelial e necrose em brânquias de Abramis brama contribuíram para uma maior discriminação 

dos impactos sazonais no rio Tamis (República da Sérvia). 

Um outro tipo de biomarcador é a observação comportamental e parâmetros fisiológicos, onde 

características como, alimentação, locomoção, reprodução, crescimento, além de alterações em 

produção de enzimas e alterações nos ciclos bioquímicos, que são avaliados para verificação de 

uma possível fonte de alteração na estabilidade do habitat desses organismos, sendo um bom 

biomarcador de acordo com o objetivo do estudo aplicado (EL-GENDY, 2021 Os resultados 

do estudo desenvolvido porLeandro et al (2021) mostraram que a exposição de zebrafish ao 

fungicida Mancozeb alterou significantemente o movimento espontâneo, as respostas de fuga, 

a capacidade natatória e o comportamento exploratório destes peixes em variados tempos de 

exposição. 

Um dos marcadores que nos últimos anos vem crescendo-se destacando, são os 

marcadores genéticos, onde, através das análises do material genético, é possível avaliar e 

indicar o nível de impacto sofrido.  Através da utilização dos marcadores genéticos é possível 

monitorar o ambiente em nível celular, avaliar uma grande diversidade de organismos e aplicar 
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os conhecimentos de forma integrativa aos outros métodos de avaliação ambiental, auxiliando 

no estabelecimento de metas para reversão dos danos, (BREED, 2019). 

 

4.4.1 Danos genômicos e perturbadores ambientais.  

 

Os danos genômicos são causados quando ocorre qualquer alteração na sequência de 

DNA que comprometa sua estabilidade e funcionalidade. Danos no material genético podem 

ocorrer devido a perturbadores ambientais. O estresse causado por agentes químicos, físicos e 

biológicos, além de outros fatores, podem resultar na formação do dano genômico 

(SABHARWAL et al, 2015). Quando um composto tem o poder ou capacidade de causar danos 

no genoma, esse efeito recebe o nome de genotoxicidade (MORE et al, 2019). 

 Os danos causados no material genético por alguma alteração ambiental, cujo efeito se 

reflete sobre os organismos que ali vivem, podem ser quantificados e, desta maneira, ser um 

eficiente indicativo de que o ambiente está sofrendo algum tipo de perturbação. Essa 

informação vem sendo muito utilizada nos últimos anos para a realização de biomonitoramentos 

(GONZALEZ et al, 2018). Os ensaios de genotoxicidade possuem uma grande sensibilidade 

onde os efeitos de quantidades muito pequenas (na ordem de nanogramas), podem ser 

constatados (SPONCHIADO et al, 2016) ou interferências mínimas de um agente 

contaminante/perturbador podem ser detectados através da quantificação dos danos no DNA. 

Além disso, esse tipo de abordagem genotóxica pode ser empregada em diversos organismos e 

em diferentes ambientes, sendo, portanto, uma ferramenta de alta eficiência (BHAT et al, 2019).  

Existem várias classes de compostos que possuem um potencial genotóxico, entre eles 

estão os agroquímicos (Pesticídas, herbicidas, agrotóxicos, as toxinas naturais, os 

nanomateriais, os compostos industriais e os aditivos alimentares. Com a utilização de testes de 

genotoxicidade, diversos estudos constataram os efeitos deletérios desses componentes sobre o 

material genético de seres humanos, plantas e animais (CHOUDHURI et al, 2021). 

Rubio et al (2020) detectaram danos no genoma decorrentes do acúmulo de material 

plástico presentes nas células leucocitárias humanas. 

Bhat et al (2019), utilizando parâmetros de genotoxicidade analisou o efeito da 

incidência de nanopartículas geradas pelo setor industrial e agrícola em plantas superiores 
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(fanerógamos) localizadas em regiões próximas a estes setores. Os autores observaram que as 

nanopartículas causaram danos no genoma (macrolesões) das plantas, ressaltando a hipótese de 

perturbações no ambiente natural devido às ações antrópicas. 

Estudos de genotoxicidade em animais são muito utilizados para monitoramento das 

condições ambientais. Calao et al (2021), observou danos material genético (macrolesão no 

genoma) contido nos eritrócitos dos morcegos coletados em áreas de mineração na Colômbia, 

uma região contaminada por Hg, indicando que fauna local estaria expostas ao contaminante.  

Especificamente ao biomonitoramento aquático, os parâmetros obtidos através das 

análises de genotoxicidade, tem se tornado bastante efetivos para compreender os efeitos da 

poluição em ambientes impactados, principalmente aqueles decorrentes do aumento da 

produção industrial e do aumento de descarte de resíduos químicos nos leitos dos rios (DUTTA 

et al, 2018).  

Um exemplo bastante comum do uso da genotoxicidade em ambientes aquáticos é em 

relação ao uso de pesticidas e herbicidas utilizados para aumento da produtividade agrícola, 

onde através do processo natural de lixiviação muitos desses compostos são alocados nos 

corpos d’água (KHAN, 2013). Uma pesquisa realizada por Lopes et al (2021), que por 

parâmetros de genotoxicidade avaliou a resposta de girinos Dendropsphus minutus (Peters, 

1872), à exposição aguda e crônica ao herbicida glifosato, demonstrou o grande potencial 

genotóxico do herbicida tanto em exposição aguda, como crônica, destacando a importância do 

monitoramento de ambientes aquáticos próximos a regiões agrícolas. Francisco et al (2019), 

utilizando a espécie nativa Astyanax altiparanae (Garutti e Britski, 200), em um rio localizado 

em uma região urbana no estado da Paraíba, avaliou os efeitos dos metais pesados presentes no 

rio, onde os resultados mostraram que A.altiparanae quando exposta a água do rio, apresentou 

variação na taxa de células micronucleadas, sendo uma espécie com  sensibilidade confiável 

para detecção dos danos no genoma, atribuídos à exposição aos metais presentes na água 

daquele rio. 

 

4.4.2 Danos genômicos e a formação de câncer  

Os danos genômicos são alterações no genoma ocasionadas devido à instabilidade 

causada por agentes perturbadores, podendo levar à perda ou à alteração da informação 

genética, sendo o câncer uma das grandes consequências dessa instabilidade (KRUPINA et al, 
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2021). A instabilidade genômica/cromossômica que pode levar ao câncer pode ser detectada na 

quantificação de micronúcleos em células de diversos tecidos (KRUPINA et al, 2021). Alguns 

estudos mostram que o monitoramento através do ensaio micronúcleo em ambientes 

impactados poder ser um método de prognóstico, para identificação dos potenciais riscos de 

câncer, onde a frequência de células micronucleadas indica o nível de alteração causada pelo 

agente contaminante (NERSESYAN et al, 2021). 

As lesões genômicas podem ser fatores precursores no aparecimento do câncer, onde a 

formação de células cancerosas ocorre de forma primordial, quando ocorre a perda/alteração do 

material genético associada a mutações, resultando na formação de tumores, sendo esse 

processo progressivo (WU et al, 2019). Ainda existem muitas alterações associadas ao DNA 

que são desconhecidas em relação à formação do câncer. Alguns estudos como o trabalho de 

Teixeira et al (2019), tem revelado regiões no material genético onde as lesões possuem um 

maior potencial de gerar instabilidade cromossômica, e ocasionar danos no DNA, aumentando 

o risco de tumorização,  

Tanto os animais como os seres humanos podem sofrer severos danos no DNA devido 

ao contato com compostos com alto nível de genotoxicidade. Esses compostos são capazes de 

causar danos na fita dupla de DNA, assim como adutos químicos ligados covalentemente, além 

de outros tipos de lesões (BARNES et al, 2018). Existe uma grande variedade de compostos 

que podem causar lesões no genoma, e que são carcinogênicos, entre estes podem ser citados: 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, micotoxinas, aminas aromáticas heterocíclicas e 

materiais particulados. Apesar do conhecimento de que esses compostos sejam causadores de 

fisiopatologias, a gênese do câncer após o contato com esses contaminantes ainda é um campo 

amplo a ser explorado (BARNES et al, 2018). 

Em alguns estudos clínicos, a metodologia do ensaio micronúcleo já é utilizada como 

um método pré-diagnóstico de pontencial risco de câncer, sendo os danos genômicos 

diretamente associados à formação de células cancerosas, o que indica a importância desse 

campo de estudo, tanto na área de diagnóstico como também no biomonitoramento 

(SETAYESH et al, 2020). 
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4.5 ENSAIO MICRONÚCLEO  

 

O Ensaio micronúcleo (MN) vem sendo utilizado a mais de 40 anos para detectar 

macrolesões no genoma, causadas por fatores químicos, físicos ou biológicos (SOMMER et al, 

2020). O MN é formado por uma pequena porção de cromatina de formato arredondado que 

fica perceptível no citoplasma, sendo este causado por dano ou instabilidade genômica 

(FENECH, 2000). O MN também pode ocorrer por envelhecimento celular, além de doenças e 

alterações metabólicas, sendo já bem descritos na literatura a maioria dos fatores que 

desencadeiam a formação de MN (FENECH, 2000; KIRSCH-VOLDERS et al, 2014). Esta 

metodologia foi criada no fim do século XIX pelos cientistas Howel e Jolly (HAYASHI, 2016). 

O ensaio micronúcleo é um dos marcadores genéticos mais utilizados para avaliação do 

potencial de genotoxicidade, tanto em ensaios ou experimentações ex situ, como também em 

monitoramento in situ, devido à presença de contaminantes em ambiente natural, sendo uma 

técnica, eficiente, de relativo baixo custo e com uma alta sensibilidade de detecção (SOMMER 

et al, 2020). (Figura 5) 

A análise proposta pelo ensaio micronúcleo se baseia na contabilização do número de 

células micronucleadas, onde a quantidade de células apresentando micronúcleos em relação às 

células normais, pode estimar o nível do impacto decorrente do agente perturbador (FENECH, 

2020). 

 

Figura 5 – A) eritrócito de A.luniscutis normal, B) eritrócito de A.luniscutis contendo um micronúcleo. Fonte: O 

autor 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 
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A forma do núcleo tem a característica de influenciar na localização dos genes, 

otimizando a sua expressão Alterações na morfologia nuclear pode ser indicativo de algum fator 

de estresse e/ou alteração que possa comprometer o funcionamento do material genético, além 

de envelhecimento, doenças e até câncer (STEPHENS, 2018). Através da mesma metodologia 

para análise de células micronucleadas é possível identificar as anormalidades nucleares, uma 

classe de marcador genético que também responde a alterações ambientais, sendo juntamente 

com os micronúcleos uma ferramenta altamente eficiente em estudos de biomonitamento 

(SILVERA et al, 2021). (Figura 6) 

 

Figura 6 – Anormalidades morfológicas nucleares. A) Célula Binucleada, B) Micrócito, C) Núcleo Blebbed, D) 

Bud Nuclear, E) Núcleo notched, F) Núcleo com Brotamento.  

Fonte: O autor (2018) 

 

Esta metodologia é relativamente de baixo custo, além produzir resultados em um curto 

período, com uma alta sensibilidade de detecção de alterações ambientais, sendo uma 

metodologia referencial para monitoramento de ambientes aquáticos (BOTELHO et al, 2015). 

Para as alterações morfológicas nucleares, a sensibilidade em relação a detecção do 

contaminante é diferente em comparação com as células micronucleadas, devido a afinidade do 

contaminante com o material genético, que pode ocasionar a quebra do material ou a má 

formação dos núcleos celulares. Contudo, de acordo com o tipo e a concentração do 
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contaminante, os níveis de células com alterações morfológicas nucleares e células 

micronucleadas, podem ter uma correlação positiva ou negativa, pois de acordo com a 

concentração, o contaminante pode ter força de quebra do material genético ou não, sendo de 

grande importância a análise e comparação dos dois tipos de marcadores para uma melhor 

compreensão do estado em que se encontra o ambiente (RODRIGUES et al, 2021). 

Uma pesquisa realizada por Mitkovska et al (2020), avaliou o potencial dos pesticidas 

organofosforado em causar danos nas células de carpas juvenis em um rio europeu. Utilizando 

a metodologia de micronúcleos e anormalidades nucleares, os resultados mostraram que para 

as anormalidades nucleares houve uma expressão significativa em relação à exposição dos 

animais ao poluente, enquanto que os micronúcleos não apresentaram resultados significativos. 

Os autores hipotetizaram que os resultados apresentados se correlacionavam com as baixas 

concentrações do poluente encontrado no ambiente.  

Anifowoshe et al (2020), também utilizando o ensaio micronúcleo, avaliou a qualidade 

da água de um reservatório, usando a espécie de bagre Clarias gariepinus (Burchell, 1822). O 

resultado desse estudo mostrou que os micronúcleos juntamente com as alterações morfológicas 

nucleares, indicaram de forma estatisticamente significativa o efeito da presença de 

contaminantes na água do reservatório. Posteriormente a análises dos danos genômicos, foram 

realizadas análises da água do reservatório, onde a identificação de metais pesados foi 

comprovada, e foi contatado que os níveis de metais se encontram dentro do limite estabelecido 

pelas leis locais, ressaltando a importância do biomonitoramento de corpos hídricos, além da 

sensibilidade e confiança do ensaio micronúcleo. 
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5 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente estudo foi diagnosticar e monitorar o impacto ambiental 

causado pelo derramamento de vinhoto na região estuarina do rio Goiana, utilizando os 

parâmetros histopatológicos e de danificação genômica em eritrócitos de peixes coletados após 

o acidente, bem como os parâmetros de genotoxicidade em Aspistor luniscutis no período de 

fevereiro/2018 a fevereiro/2020.  

 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diagnosticar histopatologicamente os danos no fígado de Gobioides 

broussonnetii coletados no rio Goiana após o acidente com o vinhoto. 

• Diagnosticar histopatologicamente os danos em brânquias e fígado de Aspistor 

luniscutis, Centropomus sp e Achirus lineatus coletados no rio Goiana após o 

acidente com o vinhoto. 

• Diagnosticar genotoxicamente, através do ensaio micronúcleo e alterações 

morfológicas nucleares os danos em eritrócitos de Aspistor luniscutis, 

Centropomus sp e Achirus lineatus coletados no rio Goiana após o acidente com 

o vinhoto. 

• Quantificar os danos genômicos através do ensaio micronúcleo em eritrócitos de 

A. luniscutis, coletados mensalmente no estuário do rio Goiana. 

• Quantificar e identificar as alterações morfológicas nucleares em eritrócitos de 

A.luniscutis coletados mensalmente no estuário do rio Goiana 

• Correlacionar os resultados obtidos dos danos genômicos com índices de 

temperatura e pluviometria, referentes ao período do estudo. 

• Avaliar o impacto do derramamento de vinhoto no leito do rio Goiana, e verificar 

a recuperação do ambiente posterior ao acidente.  
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ARTIGO 1 

 

 

Diagnóstico genotóxico e histopatológico em peixes após desastre ambiental com vinhoto 

de cana de açúcar, uma abordagem de biomonitoramento para áreas protegidas 

Demétrios Lucas da Silva, Karla Patrícia de S. B. Teixeira, Mônica Lúcia Adam 

 
 

Resumo:  

O descarte inapropriado de rejeitos industriais em ambientes aquáticos, causam sérios danos à 

biota local, um desses efeitos é a presença do contaminante nos tecidos dos animais, 

ocasionando em alterações hitológicas além de lesões no material genético, que pode ser um 

precursor de doenças, gerando um grande risco para biodiversidade local. O rio Goiana, 

localizado na região norte do estado de Pernambuco, Brasil, sofreu um grande impacto devido 

ao lançamento de vinhoto (rejeito industrial da produção de cana-de-açúcar) em fevereiro de 

2018, causando a mortandade de um grande número de peixes, além de afetar a comunidade 

ribeirinha local. Foram coletadas amostras de sangue e tecidos (fígado e brânqueas), de peixes 

do rio, e utilizando os biomarcadores genotóxicos e histopatológicos foi possível avaliar o nível 

de impacto causado no ambiente devido ao evento ocorrido no rio Goiana. Os resultados 

mostraram um alto nível de lesões no material genético através das altas frequências de dano 

genômico pelo ensaio micronúcleo e de alterações morfológicas nucleares em eritrócitos de 

Aspistor luniscutis, Centropomus sp e Achirus lineatus, sugerindo o alto impacto do poluente 

descartado neste ambiente. Os biomarcadores histopatológicos também envidenciaram lesões 

nos tecidos (aneurismas, necrose, corpos melanomagrafáicos, e aumento de células de gordura) 

do fígado e brânquias de Gobioides broussonnetii, Aspistor luniscutis, Centropomus sp e 

Achirus lineatus, decorrentes da presença do vinhoto no rio. Os bioindicadores genotóxicos e 

histopatológicos foram, portanto, eficientes em demonstrar o impacto causado pelo acidente 

com o vinhoto no rio Goiana. 

 

Palavras chave: Bioindicadores; genotoxicidade; histopatologia; sucroalcooleiro. 
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Introdução 

 

 Atualmente, tem se dado grande importância aos impactos causados pelas atividades 

antrópicas no meio ambiente, devido aos drásticos efeitos relativos à conservação da 

biodiversidade (LIONETTO et al, 2019). Tendo em vista o controle destes efeitos, a criação de 

Unidades de Conservação e Reservas Extrativistas pelo governo brasileiro soma-se a um 

conjunto de ações que a Política Nacional do Meio Ambiente tem efetivado para a gestão dos 

recursos naturais. Reservas Extrativistas (RESEX), tal como a RESEX Acaú-Goiana, foram 

criadas objetivando a proteção dos meios de vida e cultura das populações tradicionais e para 

assegurar o uso sustentável dos seus recursos naturais. (MMA, 2018). 

Localizada entre os municípios de Pitimbu (PB), Caaporã (PB) e Goiana (PE) no Brasil, 

a RESEX Acaú-Goiana inclui a área estuarina dos rios Goiana e Megaó que, somando a área 

do rio Itapessoca, compreende 55,1% das áreas estuarinas do Litoral Norte Pernambucano, 

sendo, portanto, uma área de grande importância para a conservação da biodiversidade e para 

as atividades pesqueiras (CPRH, 2018). Porém, as atividades agrícolas e industriais em seu 

entorno têm comprometido a conservação e o uso sustentável dos recursos destes estuários, 

sendo o derramamento de resíduos não tratados nos corpos d’água a causa mais frequente de 

contaminação/poluição. Existem registros de derramamento de vinhoto de cana de açúcar nos 

corpos d’água do rio Goiana, em outubro de 2015, ocasionado pelo transbordamento das 

piscinas de contenção do vinhoto de uma usina sucroalcooleira situada às margens do rio, 

exemplifica o descuido com a conservação deste ambiente (ICMBIO, 2015). 

          Em 14 de fevereiro de 2018, foi obeservado pela comunidade local e pelos agentes 

fiscalizadores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), uma 

mortandade de peixes, crustáceos e aves, o que levou à tomada de ações diagnósticas para a 

elucidação da causa/efeito biológico deste problema ambiental. Tal dano ecológico teve como 

causa a reincidência de derramamento de vinhoto pela mesma usina sucroalcooleira, registrado 

em 2015 (Inês de Lima Serrano e Marisol Pessanha – Analista e Fiscal Ambiental/ RESEX- 

Acaú Goiana/ICMBIO, em comunicação pessoal). O derramamento de vinhoto foi registrado a 

cerca de 8 km da foz do rio goiana, trazendo vários prejuízos para a biodiversidade local. 

 Em geral, o vinhoto apresenta cor escura e consiste basicamente de água (93%) e sólidos 

orgânicos e minerais (7%). Este efluente contém altos níveis de material orgânico na forma de 

ácidos orgânicos e cátions (p.ex. K, Ca e Mg), mas é pobre em nitrogênio e fósforo. Altas 
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concentrações de metais (p.ex. alumínio, cobalto, ferro, manganês e níquel) também podem ser 

evidenciadas neste efluente. Além disso, o alto potencial poluente do vinhoto se sustenta pela 

depleção de oxigênio, baixa de pH, alta corrosividade e os altos níveis de demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO) (CHRISTOFOLETTI et al, 2013; GARCIA et al, 2017a). Concentrações 

acima 2,5% de vinhoto já são capazes de causar grande mortalidade em menos de 48h (Correia 

et al, 2017a).  

 A análise de danos genômicos (genotoxicidade) é baseada no fato de que agentes 

poluentes podem interagir com as moléculas de DNA causando quebras/alterações ou 

comportamento atípico de cromossomos durante a divisão celular (BOLOGNESI e CIRILLO, 

2014). Tais danos genômicos são marcadores da presença de poluentes no meio ambiente, e a 

genotoxicidade se expressará quantitativamente equivalente à presença dos poluentes (KAUR 

et al, 2018). Mesmo em baixas concentrações de poluentes, consideradas sub-letais, a 

danificação da molécula de DNA pode ocorrer e ser quantificada, sendo, portanto, a análise de 

genotoxicidade um método muito sensível para o diagnóstico e monitoramento ambiental 

(SPONCHIADO et al, 2011). Convém ressaltar que danos na molécula de DNA podem 

comprometer as espécies envolvidas (incluindo o homem) em termos de mortalidade, 

morbidade, fertilidade e reprodução (ADAM et al. 2010; PINHEIRO et al, 2013).  

A análise histopatológica também é uma sensível ferramenta de monitoramento 

ambiental utilizada para diagnosticar efeitos tóxicos diretos e indiretos em tecidos animais 

(Padrilah et al, 2018). A histopatologia fornece dados de lesões teciduais causadas por alguma 

agressão na fisiologia do organismo. Assim como a análise genotóxica, a análise 

histopatológica é capaz de especificar somente o efeito de uma determinada contaminação 

ambiental, mas não identifica o poluente em questão (ALBINATI, et al., 2009; LINS et al., 

2010). 

Compostos químicos disponibizados no meio aquático podem ser absorvidos pelos 

peixes e são metabolizados pelo fígado, o qual possui células de defesa denominadas 

melanomacrófagos (VIANA et al, 2021). Os melanomacrófagos são formados por agregados 

de macrófagos contendo pigmentos como melanina, lipofucsina e hemosiderina, localizados em 

órgãos como fígado, timo (AGIUS e ROBERTS 2003), rim e baço (RIBEIRO et al., 2011). Os 

CMM possuem diversas funções, entre elas a fagocitose de debris celulares, a captura e a 

estocagem de cátions (LEKNES 2001; AGIUS and ROBERTS 2003). Muitos autores sugerem 

o uso dos CMM como biomarcadores em avaliações de impacto ambiental (HERRAEZ e 
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ZAPATA 1986; WOLKE 1992; FOURNIE et al. 2001; FISHELSON 2006; RIBEIRO et al., 

2011; VIANA et al, 2021).  

O diagnóstico ambiental é uma ação de extrema importâncial pós-acidente ambiental, 

onde seu resultado pode servir como fonte de informação, para promoção de ações e estratégias 

de mitigação dos efeitos. Utilizando os dados de danos genômicos e análises hitopatológicas, 

indicadores bastante utilizados em monitoramento e análises de qualidade de ambientes 

aquáticos. Através de alguns indivíduos coletados, foi possível diagnosticar o efeito sobre a 

biota quanto à presença do vinhoto de cana de açúcar no meio ambiente em questão. 

 

 

 

Material e métodos 

 

Amostragem 

 

 Foram realizadas duas campanhas de coletas de material biológico para ambas as 

análises (genotóxica e histopatológica). 

 A primeira coleta ocorreu no dia 18 de fevereiro de 2018, ao longo de 10 quilômetros 

no leito do rio Goiana, quando foram coletados 10 exemplares mortos de muriongo, (Gobioides 

broussonnetii, Lacepéde,1800) (Figura 1), dos quais foram extraídas amostras teciduais do 

fígado de cada espécime. Esta espécie foi escolhida entre as demais observadas mortas ao longo 

do rio por se tratar dos espécimes mais frequentes observados no curso percorrido do rio, 

facilitando a sua coleta. Não foram feitas amostragens de células sanguíneas nesta coleta, pois 

a análise genotóxica requer que o animal esteja vivo no momento da coleta de sangue. Portanto, 

referente à primeira amostragem foram realizadas apenas as análises histopatológicas. 
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Figura 1 – Espécimes de muriongo (Gobioides broussonnetii) mortos coletados no rio Goiana em 18 de fevereiro 

de 2018, após o acidente com o vinhoto de cana de açúcar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2018). 

 

 

 

No dia 21 de fevereiro de 2018 foi realizada nova coleta de peixes, na região próxima à 

foz do rio Goiana, sendo possível a pesca artesanal das seguintes espécies (Figura 2): 

 Bagre (Aspistor luniscutis) – 4 exemplares 

 Linguado (Achirus lineatus) – 1 exemplar 

 Camurim (Centropomus sp) – 1 exemplar 
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Figura 2 – Espécimes de Bagre (Aspistor luniscutis), Camurim (Centropomus sp) e Linguado (Achirus lineatus) 

coletados no rio Goiana em 21 de fevereiro de 2018, após o acidente com o vinhoto de cana de açúcar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2018). 

 

 

Destes animais foi possível a retirada de amostras de sangue, sendo também amostrados 

fragmentos de fígado e brânquias de todos os animais, possibilitando tanto as análises 

histopatológicas quanto as genotóxicas. 

 A dificuldade de obtenção de exemplares para o estudo, na segunda coleta, foi devido à 

escassez de peixes nas redes, provavelmente devido a grande mortalidade ocorrida na semana 

anterior a esta coleta, sendo ainda percebida em alguns locais do rio nesta ocasião. 

 

 

 

Aspistor luniscutis 

Centropomus sp 

Achirus lineatus 
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Metedologia de análise 

 

Os métodos diagnósticos empregados foram baseados na análise de danos genômicos 

em células sanguíneas e a análise histopatológica de fígado e brânquias dos peixes coletados no 

rio Goiana. 

Análise de danos genômicos 

 

 Cerca de 0,5 ml de sangue periférico foram coletados de cada animal, sendo 

posteriormente confeccionadas duas lâminas com esfregaço sanguíneo para cada espécime 

individualmente. Depois de secas à temperatura ambiente, as lâminas foram fixadas por 5 min 

em metanol absoluto, sendo posteriormente lavadas em água destilada e coradas com Giemsa 

absoluto por 5 min, seguindo nova lavagem para a retirada do excesso de corante.  

As metodologias específicas empregadas para a visualização dos danos no DNA dos 

peixes foram: a) o Ensaio Micronúcleo (HEDDEL, 1973 e SCHMID, 1975), que é a 

quantificação de células que apresentam corpúsculos extra-nucleares (micronúcleos) e 

alterações morfológicas nucleares, visualizadas em lâminas confeccionadas através da técnica 

de esfregaço, e observadas e contabilizadas através de microscópio óptico de luz em objetiva 

de 100x (CARRASCO et al, 1990) que demonstram alterações genômicas que alteram a forma 

do núcleo. 

 Para cada indivíduo amostrado foram analisados 3000 eritrócitos, sendo contabilizados 

aqueles que apresentaram as anormalidades acima descritas. 

 Os valores de referência adotados foram aqueles descritos para espécies de vertebrados 

por Mavournin et al (1990), que define como normalidade (decorrente de erros inerentes ao 

processo de reparo do DNA) a expressão de 12-15 células micronucleadas em 3000 células 

analisadas. 

 Foram realizadas comparações estatísticas entre os valores médios mensais (resultados 

das análises dos eritrócitos dos indivíduos amostrados por mês) de células micronucleadas 

observadas e os valores de referência, pelo teste do Qui-quadrado, com nível de significância 

0,05. 
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Análises histopatológicas 

 

Fragmentos hepáticos foram retirados dos espécimes mortos de G. broussonnetii e 

fragmentos hepáticos e branquiais dos espécimes de A. luniscutis, A. lineatus e Centropomus 

sp na segunda coleta, após o sacrifício dos mesmos. Os fragmentos teciduais foram fixados em 

solução de formalina a 10%. Após 24 horas de imersão, o tecido hepático foi colocado em 

solução de álcool 70% e as brânquias foram descalcificadas em uma solução de ácido acético. 

Em seguida, após o processamento para a confecção de lâminas histológicas, as mesmas foram 

coradas com Hematoxilina – Eosina (HE) e analisadas em microscopia óptica. Análises 

histopatológicas, foram realizadas em todos os indivíduos coletados, porém uma análise mais 

detalhada foi realizada nos espécimes de A. luniscutis (animal coletado ainda vivo), e também 

devido os mesmos ter apresentado maiores níveis de danos teciduais. Devido ao baixo número 

amostral, todas as análises histopatológicas foram descritivas.  

 

 

Resultados 

 

Análise genotóxica 

 

A espécie A. luniscutis apresentou os maiores índices de danos genômicos, apresentando 

os maiores valores médios para células micronucleadas (maior média 29,5), entre todas as 

espécies analisadas, e também alterações morfológicas nucleares (broto nuclear, núcleo 

vacuolado, núcleo blebbed, núcleo notched e célula binucleada). As demais espécies, 

Centropomus sp e Achirus lineatus, apresentaram somente células micronucleadas com uma 

incidência de 20 e 33 micronúcleos, respectivamente, em 3000 células analisadas. 

A tabela 1 mostra o número de células micronucleadas e alterações morfológicas nucleares nos 

animais coletados. 

 



42 
 

 
Tabela 1 – Número de eritrócitos micronucleados e alterações morfológicas nucleares (3000 células/espécime) 

nos espécimes de peixes coletados no Rio Goiana, pós acidente com vinhoto. 

 
 

Espécie 
 

Micronúcleos*  
Alterações morfológicas nucleares 

 
Brotos  

 
Núcleo 

vacuolado 

 
Núcleo 
blebbed 

 
Núcleo 
notched 

 
Células 

binucleadas 

       
Aspistor 
luniscutis 

31 13 2 1 4 13 

       
Aspistor 
luniscutis 

32 4 - - - 5 

       
Aspistor 
luniscutis 

22 - - - - 2 

       
Aspistor 
luniscutis 

33 - - - - - 

       
Centropomus sp 20 - - - - - 

       
Archirus lineatus 33 - - - - - 

       
*Valor de referência para vertebrados: 12-15 células micronucleadas/3000 células Mavournin et al, 
1990 

 

Fonte: O autor (2022). 

 

Foram observadas células com micronúcleos em diferentes tamanhos, sendo frequente 

a presença de micronúcleos em todos animais coletados (Figura 3). A frequência de células 

micronucleadas em relação aos valores de referência para vertebrados (12-15 células 

micronucleadas/3000 células), segundo Mavournin et al (1990), se mostrou bastante acima 

daqueles danos expressos normalmente nas células, por erros no processo de reparo da molécula 

de DNA, apresentando diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) nas comparações 

pelo teste de Qui-quadrado, utilizando os resultados obtidos por todos os indivíduos analisados. 
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Figura 3 – Eritrócitos de peixes coletados no Rio Goiana em 21 de fevereiro de 2018, apresentando micronúcleos 

(MN) em diferentes tamanhos e célula binucleada (CB). Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2018) 

 

 

Análise histopatológica 

 

Ao abrir a cavidade abdominal dos espécimes de muriongo (Gobioides brussonnetii), 

amostrados na primeira coleta realizada no dia 18 de fevereiro de 2018, a maioria dos 

exemplares (6 animais) apresentou uma grande quantidade de substância oleosa, e órgãos em 

estado de degradação. Esta mesma substância oleosa foi evidenciada em alguns exemplares das 

espécies coletadas em 21 de fevereiro de 2018. O resultado da análise histopatológica descritiva 

nestes animais revelou degeneração gordurosa (esteatose macro e microvesicular) e 

degeneração hidrópica (acúmulo de água) nos hepatócitos de 70% dos animais (Figura 4A). Os 

ductos biliares apresentaram epitélio modificado com redução e/ou perda de células (Figura 

4B). O parênquima também apresentou hemorragia, infiltrado de células inflamatórias, 

MN 

MN 

MN 

MN 
CB 
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colestase intra e extrahepática (acúmulo de bilirrubina dentro e fora do hepatócito) e 

balonização, além da presença de microorganismos decompositores no tecido hepático (Figura 

4C). A análise do hepatopâncreas revelou alteração no epitélio, no tecido pancreático exócrino, 

metaplasia celular, necrose e presença de CMM. (Figura 4D). 

 

Figura 4 – Análise histopatológica do parênquima hepático de Gobioides brussonnetii. A) Esteatose (Es) micro 

e macrovesicular difusa por todo o fígado. B) Artéria hepática (A) associada a ducto biliar ducto biliar, e 

resíduos celulares resultantes da necrose de hepatócitos (seta). C) Parênquima hepático apresentando diversas 

alterações morfológicas, como fibrose (asterisco), hepatócitos com balonização (seta maior), infiltrado 

inflamatório hemorragia (seta menor) e necrose (N). D) Hepatopâncreas contendo infiltrado inflamatório (seta), 

circundado pelo parênquima hepático intensamente danificado e com fibras de tecido conjuntivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: o autor (2018). 

 

Áreas de fibrose, ricas em tecido conectivo também foram observadas, devido ao reparo 

dos hepatócitos danificados/mortos por necrose. As veias e sinusóides apresentaram congestão, 

repletos de hemácias em seus lumens. Foram evidenciadas muitas alterações no parênquima 

hepático, entre elas a presença de numerosos corpos melanomacrofágicos, dispersos de forma 

difusa e com coloração escura variando do marrom ao preto (Figura 5). 
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Figura 5 – Presença de corpos melanomacrofágicos (CMM) no fígado de Gobioides brussonnetii. A) Veia hepática 

(v) contendo CMM. B e C) Hepatopâncreas contendo CMM interno e externo (setas) e centro necrótico (CN). D, 

E e F) Centros melanomagrofágicos (CMM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2018). 

 

 

Na segunda coleta, as brânquias dos animais apresentaram danos vasculares severos 

como edema, vasodilatação do seio venoso central (SVC), aneurismas hiperplasia de células 

lamelares, proliferação de células mucosas e de células de cloreto, dilatação capilar, 

hipertrofia das células epiteliais e descolamento do epitélio, fusão lamelar, e perda de lamelas 

(Figura 6) 
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Figura 6 – Fígado e brânquias dos animais amostrados no rio Goiana, após o acidente com o vinhoto de cana de 

açúcar, apresentando as seguintes alterações: a) fígado: acúmulo de pigmento, morte de células, hemorragia, 

acúmulo de gordura nos hepatócitos, congestão e degeneração hidrópica (acúmulo de água); b) brânquias: perda 

e ruptura de lamelas, proliferação celular (hiperplasia), fusão de lamelas secundárias, vasodilatação e presença 

significativa de resíduos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

 

 

 

Na análise mais detalhada realizada nos tecidos de A. luniscutis, o fígado dos peixes 

apresentou parênquima desorganizado com aspecto esponjoso, hepatócitos vacuolizados, 

acúmulo de gordura (esteatose), edema intersticial, presença de infiltrado inflamatório difuso, 

centros melanomacrofágicos, fibrose, vasodilatação de veias centrolobulares (VCL) e artérias 

e necrose (Figura 7). 

 

 

 Aspistor luniscutis 
  

Fígado Brânquias 

Centropomus sp 

Achirus lineatus 
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Figura 7 – Alterações hepáticas em Aspistor luniscutis exposto ao vinhoto de cdana de açúcar (A) Parênquima 

apresentando infiltrado inflamatório difuso e dilatação da veia centro lobular (VCL); (B) Hepatócitos com 

esteatose (asterisco) e necrose (N); (C) Desorganização do parênquima circundando a vasodilatação arteriolar 

(a), migração de células inflamatórias (In) para o parênquima e presença de melanomacrófagos (CMM); (D) 

Hepatócitos vacuolizados (asterisco), CMM e dilatação venosa (V). Fonte: o autor 

Fonte: O autor (2018). 

 

 

 

 

As brânquias apresentaram danos vasculares severos como edema, vasodilatação do 

seio venoso central (SVC), aneurismas, hiperplasia de células lamelares, proliferação de 

células mucosas e de células de cloreto, dilatação capilar, hipertrofia das células epiteliais e 

descolamento do epitélio, fusão lamelar, e perda de lamelas (Figura 8). 
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Figura 8 – Alterações morfológicas nas brânquias de Aspistor luniscutis. (A) Visão geral das brânquias mostrando 

numerosos aneurismas nas lamelas (seta preta) e vasodilatação seio venoso central (SVC); (B) Detalhe de isquemia 

(seta), destacamento do epitélio da lamela secundária (asterisco) e hiperplasia celular da lamela primaria (LP); (C 

e D) proliferação de células de cloreto (CC) e de células mucosas (CM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Discussão 

 

A análise de danos genômicos nas células sanguíneas das espécies coletadas revelou 

uma alta incidência de alterações no material genético de todos os animais avaliados. Os danos 

genômicos observados são indicativos da presença de agentes genotóxicos na água/sedimento 

do rio Goiana, os quais podem, junto com as alterações histopatológicas observadas, ser o 

resultado da dispersão de resíduos (provavelmente o vinhoto de cana de açúcar) ocorrida no 

leito do rio em 18 de fevereiro. Esta elevada frequência de danos genômicos (principalmente 

de células micronucleadas) apontam para o contato destas células com agentes genotóxicos 

presentes no meio. Os micronúcleos são resultantes de quebras na molécula de DNA, cujo 

material genético será perdido, ou a causa de mutações. Cromossomos (moléculas de DNA) 

inteiros também podem estar envolvidos neste processo, envolvendo grande dano no genoma 
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como um todo (Schmid, 1975). Esta perda cromossômica também pode estar relacionada a 

problemas inerentes ao fuso mitótico da célula, implicando indiretamente o material genético 

(Samanta and Dey, 2012). Este efeito pode ser observado nas células dos animais avaliados não 

só pela presença de micronúcleos, mas também de células binucleadas, as quais, devido a 

prováveis problemas no fuso mitótico, não foram capazes de completar a divisão celular, sendo 

os núcleos filhos mantidos no citoplasma da célula de origem. 

 Além das células micronucleadas e binucleadas (figura 3), outras alterações 

morfológicas nucleares (núcleos blebbed e notched, e brotos nucleares) também foram 

evidenciadas, porém em menor quantidade. Estas alterações se somam aos efeitos negativos na 

molécula de DNA acima descritos.  

 As diferentes classes de danos genômicos, podem ter contribuído para a morbidade/ 

mortalidade dos peixes observada, pois a instabilidade genômica pode comprometer a 

viabilidade do indivíduo, e em longo prazo, até mesmo da espécie. Estes possuem o potencial 

de alterar as atividades extrativistas e de subsistência da região, pois os danos causados as 

espécies podem resultar em sua redução de contingente populacional e provável perda de 

variabilidade genética. 

 Os diferentes danos genômicos observados sugerem classes de poluentes diferentes no 

meio aquático em questão. No nível da molécula de DNA, já é bem estabelecido o efeito 

genotóxico do vinhoto de cana de açúcar (CHRISTOFOLETTI et al, 2013a-b; GARCIA et al, 

2017, CORREIA et al, 2017), principalmente pela presença de metais como o Cádmio (Cd), 

Cromo (Cr), Níquel (Ni), Chumbo (Pb), Potássio (K), Fosfóro (P), Enxofre (S), Ferro (Fe), 

Manganês (Mn), Zinco (Zn) e Cobre (Cu). Além disso, a presença do vinhoto de cana de açúcar 

no ambiente aquático eleva os índices de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) que podem 

resultar na redução e até mesmo na eliminação do oxigênio na água provocando a mortalidade 

dos peixes (Correia et al, 2017b). Além disso, em situações de anóxia ou hipóxia, o material 

genético pode ser danificado (GARCIA et al, 2017a), como observado nas células sanguíneas 

dos peixes avaliados. Esse efeito resulta do estresse oxidativo induzido pela anóxia, sendo 

considerado um mecanismo significativo de genotoxicidade indireta (CHOUDHURI et al, 

2021). Portanto, não só os elementos que fazem parte da composição do vinhoto de cana de 

açúcar, mas também os efeitos como os elevados índices de DBO provocados, podem ter 

contribuído para os elevados índices de mortalidade e de genotoxicidade observados nos 

animais expostos a esta contaminação por vinhoto no rio Goiana. 
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 Entre as espécies avaliadas, as espécies bentônicas (bagre - Aspistor luniscutis; linguado 

- Archirus lineatus) foram as que apresentaram maior susceptibilidade ao dano genômico, 

evidenciada pelo maior número de células micronucleadas observado em relação ao camurim 

(Centropomus sp). Segundo Baumann (1998) e Fan et al (2017), as espécies bentônicas 

apresentam um risco maior de absorção de poluentes por meio de sedimentos, incluindo as 

genotoxinas antropogênicas, sendo possível visualizar este efeito através de metodologias de 

observação de danos genômicos, como foi realizado no presente estudo. 

 Convém ressaltar que, da mesma maneira que os peixes sofreram com o contato com 

substâncias poluidoras/contaminantes presentes na água do rio Goiana, neste episódio de 

descarte de vinhoto de cana de açúcar, outras espécies (incluindo o homem) que se utilizam 

desta água direta ou indiretamente (p.ex. banhos e alimentos contaminados) podem também 

sofrer danos no seu genoma, e assim, também podem estar em risco de saúde.  

 Os exemplares de todas as espécies avaliados apresentaram alterações histopatológicas 

relevantes quanto a alteração causada pelo poluente que ocasionou na morte de alguns 

indivíduos coletados, em relação ao funcionamento de órgãos extremamente importantes, como 

fígado e brânquias. Estudos tem demonstrado o efeito tóxico do vinhoto de cana de açúcar em 

tecidos de peixes. Marinho et al (2014) examinando o fígado de Oreochromis niloticus expostos 

a diferentes concentrações do vinhoto de cana de açúcar observaram uma relação dose-

dependente em relação às mudanças histopatológicas. Os animais expostos ao vinhoto 

apresentaram alterações significativas no tecido hepático, como a perda da integridade 

citoplasmática, perda do limite celular e desorganização tecidual. Correia et al (2017b) também 

avaliaram a histopatologia de brânquias de O. niloticus expostos a diferentes concentrações do 

vinhoto de cana de açúcar. Tais pesquisadores observaram uma redução estatisticamente 

significativa das cristas presentes na superfície das células pavimentosas, além de 

intumescência celular, aumento de células clorídricas, deslocamento epitelial, perda da 

integridade das lamelas secundárias, hemorragia, aumento das células mucosas e 

desorganização epitelial. Coelho et al (2018) apesar de não terem detectado alterações 

significativas nas brânquias de O. niloticus, observaram alterações histopatológicas hepáticas 

significativas em todas as concentrações de vinhoto de cana de açúcar in natura e lixiviado, nas 

quais os animais foram expostos. Entre as alterações histopatológicas observadas no fígado dos 

animais se encontram a degeneração hidrópica, perda dos limites celulares, núcleos picnóticos 

e desorganização celular. 
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 As pesquisas histopatológicas acima citadas corroboram os resultados apresentados 

neste estudo, que demonstra a capacidade tóxica do vinhoto de cana de açúcar provocar 

mudanças significativas em tecidos dos animais expostos. 

As comunidades ribeirinhas na área da Resex Acaú-Goiana utilizam o rio não só como 

fonte de renda através das atividades extrativistas, mas também com atividades recreativas, 

tendo, portanto, um contato intenso com este meio aquático. Estas atividades associadas ao grau 

de impacto genômico e histopatológico (evidenciados nas células e tecidos dos peixes) causado 

pela presença de substâncias tóxicas disponibilizadas no curso do rio, principalmente pelo 

episódio de despejo de vinhoto de cana de açúcar, colocam estas comunidades em risco de 

saúde a curto e longo prazo. Este efeito estende-se também às atividades praianas próximas ao 

estuário, uma vez que o aporte de efluentes tem como destino final o oceano. 

 

Conclusão 

 

Os resultados apresentados pelos biomarcadores histopatológicos e genotóxicos 

revelaram um alto impacto no material genético e tecidos dos animais coletados, apontando 

para presença de um grande aporte de poluentes disponibilizados no Rio Goiana, por ocasião 

do derramamento de vinhoto de cana de açúcar no seu curso. A magnitude dos danos 

observados pode ter contribuído para a mortandade de peixes observada neste episódio. Tais 

metodologias ratificam a sua importância para o diagnóstico e monitoramento ambiental, 

principalmente em episódios de desastres ambientais. 
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ARTIGO 2 

 

Monitoramento ambiental por parâmetros de danificação genômica após derramamento 

de vinhoto de cana de açúcar em um rio no nordeste do Brasil. 

 
Demetrios Lucas da silva; Anderson Rodrigues Balbino de Lima; José Rodolfo de Lima e Silva Mônica Lúca 

Adam 

 

 

RESUMO  

 

A conservação de ambientes aquáticos é de extrema importância nos dias atuais, não 

apenas pela preservação da água que é um recurso limitado e de extrema importância para a 

sobrevivência na terra, mas também pela preservação dos organismos presentes nesses 

ambientes. O rio Goiana está localizado na mata norte do estado de Pernambuco, dentro de uma 

área de preservação ambiental do tipo estuarina, de onde pescadores locais retiram alimento e 

utilizam os recursos do rio como alimento. Em 2018, ocorreu um derramamento de vinhoto no 

leito do rio Goiana, ocasionando da mortalidade dos peixes e causando desequilíbrio ambiental. 

Amostras de sangue de espécimes de Aspistor luniscutis (Valenciennes, 1840), coletados 

durante um período de dois anos (2018 a 2020), foram realizadas para a quantificação de células 

micronucleadas (MN), e anormalidades nucleares (AN), correlacionando também os índices 

pluviométricos e temperatura mensais. Os resultados mostraram um alto impacto no ambiente 

do rio Goiana no ano de 2018, com elevados níveis de células micronucleadas e anormalidades 

nucleares (variação de 1,9 a 29,5 nas médias mensais dos danos genômicos), indicando alta taxa 

de perturbação no ambiente decorrente do derramamento do vinhoto, onde o efeito dessa 

poluição perdurou no ambiente durante um ano. O evento ocorrido no rio Goiana trouxe riscos 

ao ambiente e a comunidade de peixes local, trazendo à tona a importância do monitoramento 

de áreas protegidas e a eficiência do uso dos danos genômicos como ferramenta de 

biomonitoramento ambiental. 

 

Palavras-chave: Produto sucroalcooleiro; poluição; genotoxicidade. 
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      Introdução 

 

A poluição aquática é um problema recorrente no século XXI, tendo como principais 

fatores a industrialização, a urbanização e a agricultura em larga escala (CHAUDHRY, 2017). 

A fragilidade dos ambientes aquáticos, devido à poluição oriunda dessas fontes, que lançam os 

seus rejeitos nos leitos fluviais, trazem consigo sérios risco e danos ao ambiente (VAZ, 2016). 

Essas fontes de poluição podem ser pontuais, como o descarte direto de efluentes nos cursos 

d´água, ou difusos como aqueles relacionados à lixiviação e escoamento de solos agrícolas. As 

interações entre poluentes podem causar efeitos inesperados, podendo ser diretos ou indiretos, 

letais ou subletais (DUDGEON, 2019). Alguns poluentes, são altamente tóxicos, e mesmo em 

baixas concentrações trazem consequências graves ao ambiente e aos organismos presentes no 

local, afetando também a saúde humana (VARDHAN, KUMAR e PANDA, 2019). Sendo um 

recurso vital para a saúde do ambiente e também humana, a qualidade da água de um local, 

portanto, possui uma extrema importância e necessidade de conservação (HALDER e ISLAM, 

2015).  

Apesar do mundo ser dinâmico, a maioria dos planos de conservação são estáticos e 

podem não ser totalmente efetivos nos seus objetivos. Isto se deve à própria dinâmica da 

intensidade e localização das ameaças ambientais, mudando temporariamente também as 

respostas às mesmas. Assim, as ações de gerenciamento devem ser programadas 

sistematicamente de modo reativo a futuras interferências ambientais (LINKE et al, 2019).  O 

biomonitoramento ambiental vem de encontro às necessidades de avaliação de ambientes 

impactados. No biomonitoramento ambiental, através da análise de biomarcadores em espécies 

sensíveis (espécies bioindicadoras ou sentinelas) é possível alertar precocemente uma alteração 

em níveis populacionais, promovendo consequentemente o monitoramento da qualidade 

ambiental (LIONETTO et al, 2019). Abordagens com a utilização de biomarcadores em 

pesquisas de campo de ambientes impactados tem se destacado como uma ferramenta na 

tomada de decisões em várias questões relacionadas à gestão ambiental e estratégias de 

mitigação de efeitos adivindos da poluição (LIONETTO et al, 2019). 

Entre os biomarcadores, os marcadores de genotoxicidade têm sido considerados 

extremamente importantes na identificação de riscos adversos e potenciais (LIONETTO et al, 

2019). A genotoxicidade é a área que busca avaliar o potencial dos agentes químicos 

perturbadores presentes no ambiente, de causarem danos no genoma, sendo uma ferramenta 
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eficiente para estudos de avaliação e monitoramento de ambientes que sofreram alterações 

devido a ações antropogênicas (OSMAN, 2014). Poluentes capazes de interagir com o DNA 

podem levar a várias alterações nesta molécula, tais como mutações, rearranjos cromossômicos, 

adutos de DNA e quebras das fitas de DNA (LIONETTO et al, 2019). Essas alterações podem 

resultar em problemas reprodutivos, mortalidade, morbidade, ou mudar a constituição genética 

da população e, assim, comprometer a sobrevivência, a conservação e a continuidade das 

espécies (FALCÃO et al, 2020). 

Para a proteção da biodiversidade dos ambientes aquáticos, no Brasil, foram criadas 

áreas de preservação, com o intuito de preservar e utilizar os recursos oriundos desses ambientes 

de forma sustentável (SCHIAVETTI, 2013). Áreas de proteção tem como prioridade a 

preservação do ambiente natural, assim como a gestão pesqueira com base no uso sustentável, 

principalmente por parte da comunidade ribeirinha, que através da pesca artesanal, retira da 

natureza a sua fonte de alimentação e subsistência (SANTOS e SCHIAVETTI 2014). Uma 

dessas áreas de proteção brasileira é a Reserva Extrativista Acaú-Goiana (Resex Acaú - 

Goiana), localizada entre os estados da Paraíba e Pernambuco. Esta Resex é compreendida na 

maior parte do seu perímetro por regiões estuarinas, sendo classificada como reserva marinha 

(BRASIL, 2007).  

 Em fevereiro de 2018, ocorreu um acidente ambiental no Rio Goiana, situado dentro 

da Resex Acaú-Goiana, onde rejeitos foram lançados no leito do rio, acarretando em uma 

grande mortalidade peixes e também gerando um enorme desequilíbrio ambiental. Segundo 

informação disponibilizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBIO) o rejeito lançado no rio foi o vinhoto (resíduo proveniente da produção de açúcar). 

O vinhoto ou vinhaça, também assim denominado, possui elevados níveis de nitrato (NO3-) e 

cátions como Mg, K e Ca, sendo a maior parte de sua composição de ácidos orgânicos que 

possuem um poder de poluição em 100 ordens de magnitude acima do esgoto urbano em relação 

a DBO, tendo um PH bastante baixo e alta corrosividade (DA SILVA et al, 2014). Os rejeitos 

foram procedentes de indústrias sucroalcooleiras, localizadas próximas à região da reserva, que 

frequentemente lançam rejeitos no leito do rio de forma acidental através do transbordamento 

das piscinas de contenção do vinhoto, ou incidentalmente pela abertura de comportas para a 

eliminação dos rejeitos. Independente se o descarte de poluentes no sistema aquático seja 

esporádico ou contínuo, a persistência de seus efeitos pode variar de dias a anos, não 

implicando, portanto, que um seja menos prejudicial que o outro, tendo em vista que ambos 

causam efeitos negativos para o ecossistema aquático (HADER et al, 2020). 
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O animal bioindicador utilizado foi o Aspistor luniscutis, conhecidos pelos moradores 

locais como bragre branco, pertencente a família Ariidea. É um animal bastante abundante na 

região e possui um hábito do tipo bentofágico generalista, onde sua dieta se baseia em pequenos 

crustáceos, camarões e pequenos peixes. É um animal eurialino, sendo bastante resistente a 

variações ambientais e um bom organismo para avaliação pós acidente ambiental no rio Goiana 

(MARCENIUK, 2018). O acidente ocorrido no rio Goiana, foi a cerca de 8 km da sua foz. O 

rio Goiana possui 19 km de extensão até a sua foz no oceano, sendo formado pelos rios 

Capibaribi mirim e tracunhaem, sendo grande parte de sua extensão dentro de perímetros 

urbanos (DO ESTADO, 2018). 

Este trabalho teve como objetivo, avaliar e monitorar o impacto causado pelo 

derramamento de vinhoto no Rio Goiana, no município de Goiana, PE, Brasil, através da análise 

dos danos genômicos em eritrócitos de Aspistor luniscutis, e também averiguar possíveis 

correlações entre esses danos e fatores abióticos (temperatura e índices pluviométricos) 

referentes ao período pós-acidente ambiental ocorrido dentro da Resex Acaú-Goiana. 

 

 

Material e métodos 

 

Local de coleta 

 

As coletas foram realizadas durante de dois anos (fevereiro do ano 2018 a fevereiro de 

2020) no rio Goiana, (7° 34' 19'' Sul, 35° 0' 7'' Oeste), localizado dentro da Resex Acaú Goiana, 

uma área de preservação ambiental marinha do tipo extrativista (FADIGAS & GARCIA, 2010). 

O local específico de coleta foi nas proximidades da região denominada Três Bocas, onde 

ocorre a confluência dos rios Goiana, Capibaribe-Mirim e Tracunhaém, a 18 km da sua foz no 

Oceano Atlântico. 

As coletas foram realizadas com o auxílio de um pescador local. Os animais foram 

capturados com linha de pesca e aclimatados em cestos artesanais dentro da água do próprio rio 

até o momento de processamento de cada indivíduo, sendo o período de aclimatação inferior a 

três horas. A espécie de bagre Aspistor luniscutis (Valenciennes, 1840) foi utilizada como 
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animal bioindicador devido a sua abundância no local e ao seu hábito de forrageio de fundo, e 

pelo critério de que os siluriformes são considerados bons organismos bioindicadores de 

contaminantes aquáticos (OLATUNJI AYOTUNDE, OBETEN OFFEM e BEKEH ADA, 

2012). Foram coletados uma média de 10 animais por mês de amostragem, sendo todos os 

animais capturados em um único ponto do rio, e processados no ponto de coleta. 

Durante alguns meses do estudo, ocorreram impossibilidades logísticas de acesso ao 

local de coleta, o que acarretou na exclusão dos meses de maio e junho de 2018 e julho de 2019. 

 

Ensaio micronúcleo  

 

Cerca de 0,5 ml de sangue periférico foi coletado de cada animal para confecção das 

lâminas, através da técnica de esfregaço segundo FOREYT (2005). As lâminas, em laboratório, 

foram submersas em metal absoluto durante 3 minutos para a fixação, posteriormente coradas 

com Giemsa por 3 minutos, e lavadas com água destilada para remoção do excesso do corante 

(BOLOGNESI e HAYASHI, 2011). Foram confeccionadas duas lâminas por indivíduo 

amostrado, e três mil células por animal foram analisadas, em microscópio óptico, sendo 

contabilizado o número de células apresentando micronúcleos e anormalidades morfológicas 

nucleares presentes nos eritrócitos de A.luniscutis, segundo as metodologias descritas por 

Heddle (1973) e Schmid (1975) e Carrasco et al (1990), respectivamente .  

 

 

Índices pluviométricos e temperatura  

 

Os dados dos índices pluviométricos e temperatura (Figura 01) mensais referentes ao 

período de estudo para análise comparativa com os danos genômicos foram adquiridos no banco 

de dados do Instituto de Nacional de Meteorologia (INMET). 
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Figura 1 – A) Temperatura média mensal, B) Pluviometria média mensal. (INMET) 

 

Fonte: O autor (2022) 

 

Análise estatística  

 

Para análise geral dos dados, foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk a fim de testar o 

padrão de distribuição de normalidade dos dados. Em seguida foi aplicada a correlação de 

Spearman, conforme REBEKIĆ et al (2015), entre os dados de danos genômicos e os dados de 

fatores abióticos (temperatura e pluviometria), através do software Jamovi 4.1 (Windows). 

 Para uma comparação entre as médias mensais de células com danos genômicos durante 

o período de amostragem foi utilizada a ANOVA, seguida do teste a posteriori de Tukey 

(CARDINAL e AITKEN, 2013), utilizando o software R statistic. Para todos os testes foi 

estabelecido o nível de significância 0,05. O valor de referência adotado foi o descrito por 
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Marvournin et al (1990) que se refere a 12-15 células micronucleadas a cada 3000 células 

analisadas, para animais vertebrados. 

 

Resultados 

 

As médias de precipitação apresentaram-se variando conforme as duas estações 

climáticas (seca/chuvosa) características da região, onde as menores precipitações foram 

observadas, de maneira geral, entre os meses de outubro a fevereiro do ano consecutivo (figura 

01). Este período seco é caracterizado como sendo o verão regional, apresentando também as 

temperaturas mais elevadas. A análise da correlação de Sperman apresentou uma correlação 

negativa entre a pluviometria e a temperatura, corroborando a relação entre estes fatores 

abióticos característicos da área de estudo (Tabela 2). A temperatura média durante todo o 

período de estudo foi de 26,3 OC, com uma variação (desvio padrão) de ±1,22 OC (figura 01).  

As médias mensais de células micronucleadas variaram de 34,0 no mês de julho de 2018 

a 1,90 no mês de fevereiro de 2020. Os valores médios de alterações morfológicas nucleares 

observados variaram, entre 0,3 a 6,5 nos meses de março de 2018 e fevereiro de 2020, 

respectivamente. Entre as anormalidades nucleares destacam-se os brotos nucleares, 

apresentando uma maior frequência nos meses relativos ao ano de 2018 (Tabela 01; figura 02). 

Os valores médios, tanto de células micronucleadas quanto de anormalidades morfológicas 

nucleares, referentes ao ano de 2018 foram muito superiores aos meses consecutivos, bem como 

ao valor de referência de frequência de micronúcleo para animais vertebrados sugerido por 

Marvournin et al (1990). (Tabela 01). 

Uma forte correlação positiva foi observada entre as células micronucleadas e as 

anormalidades nucleares (p<0,001), em relação a todos os meses de amostragem (Tabela 02). 

Os valores referentes às correlações entre os danos genômicos e as precipitações médias 

mensais não apresentaram valores estatisticamente significativos (p>0,05) tanto para os 

micronúcleos como anormalidades nucleares totais.  

 Quando os marcadores genéticos foram correlacionados com os dados de temperatura, 

a análise de Spearman demonstrou uma correlação negativa estatisticamente significativa 

(p<0,05) em relação à frequência de micronúcleos e anormalidades nucleares totais, sendo 
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classificada de fraca a levemente moderada (AKOGLU, 2018) (Tabela 02). As demais 

correlações (Anormalidades totais x Precipitação, micronúcleos x Precipitação) não 

apresentaram valores estatisticamente significativos para a análise correlação. 
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Tabela 01 – Frequência de micronúcleo e alterações morfológicas nucleares (por 3000 células analisadas), em A.luniscutis coletados no rio Goiana. 

 

 

 Fonte: O autor (2022).

Mês  
N° 

amostral 
Micronúcleos  Blebbed Notched 

Célula 
binucleada 

Vacúolos  Brotos 
2 + 

Micronúcleos 
Micrócitos 

Contração 
Nuclear 

Retração 
Nuclear 

Bud Nuclear Degeneração Anormalidades totais 

fev/18 4 29,5d ± 5,03 0,25d ± 0,50 1,0d ± 2,00 5,0d ± 5,71 0,5d ± 1,00  4,2d ± 6,13       
2,19d ± 2,0 

mar/18 5 20,2b ± 12,83  0,80d ± 1,78  3,4d ± 3,28  18,6c ± 18 3,2d ± 3,63      
6,5c ± 7,1 

abr/18 3 24,3b ± 11,14     5,0d ± 4,32       
5d ± 5 

jul/18 5 34,0a ± 17,33  1,6d ± 1,34 0,2d ± 0,44 0,2d ± 0,44 9,0d ± 6,70  0,6d ± 0,89 3,2d ± 3,96    
2,46c ± 3,1 

ago/18 6   29,3a ± 7,17        0,33d ± 0,81 0,5d ± 0,54  3,6d ± 3,14   3,0d ± 3,14  0,83d ± 1,16   
1,65d ± 1,4 

set/18 8 21,15b ± 5,36 1,75d ± 1,66 1,12d ± 1,12 0,25d ± 0,46 0,12d ± 0,3 4,0d ± 3,62  1,0d ± 1,33  0,75d ± 1,75 0,12d ± 0,35  
1,13d ± 1,2 

out/18 14 15,5c ± 6,28 0,50d ± 0,56  0,07d ± 0,26 0,07d ± 0,2 1,28d ± 1,4  1,1d ± 1,07  0,35d ± 0,92 0,14d ± 0,36  
0,49d ± 0,5 

nov/18 12 17,91c ± 4,31 0,33d ± 0,84  0,08d ± 0,27  0,5d ± 0,64  0,6d ± 0,86  0,16d ±0,55   1,81d ± 2,51 

dez/18 12 19,0b ± 4,71 0,66d ± 1,37 0,16d ± 0,57 0,16d ± 0,38  1,33d ± 1,7  2,1d ± 1,31   0,25d ± 0,62  
0,77d ± 0,7 

jan/19 11 13,55c ± 4,48 0,09d ± 0,30 0,18d ± 0,40   1,45d ± 1,1  0,54d ± 0,9   0,09d ± 0,30 0,18d ± 0,40 0,42d ± 0,5 

fev/19 12 8,7d ± 1,76 0,66d ± 1,07 0,5d ± 1,16 0,08d ± 0,28 0,08d ± 0,3 0,78d ± 0,8   2,08d ± 0,9   0,33d ± 0,65  
0,64d ± 0,6 

mar/19 10 4,5d ± 1,64 0,50d ± 0,97 0,8d ± 1,03  0,1d ± 0,31 0,9d ± 0,87 0,8d ± 0,78     0,6d ± 0,84  
0,83d ± 0,6 

abr/19 10 4,1d ± 1,28 0,50d ± 0,70  0,2d ± 0,42 0,2d ± 0,42 1,1d ± 1,28  0,9d ± 1,19   0,1d ± 0,31 0,1d ± 0,31 0,44d ± 0,4 

mai/19 13 4,6d ± 2,06 0,92d ± 1,11 0,61d ± 0,50 0,07d ± 0,27  0,61d ± 1  0,61d ± 0,5   0,30d ± 0,48  
0,52d ± 0,3 

jun/19 10 4,3d± 1,15 0,60d ± 1,07 3,0d ± 2,58   0,2d ± 0,42  0,40d ± 0,7   2,04d ± 1,83  
1,24d ± 1,1 

ago/19 13 6,9d ± 3,04 1,0d± 0,91 0,92d ± 1,32    0,53d ± 0,6  0,30d ± 0,5   1,07d ± 1,65 0,07d ± 0,27 0,64d ± 0,4 

set/19 8 3,6d ± 1,68 1,75d ± 1,38 0,85d ± 0,99   0,37d ± 0,6  0,25d ± 0,5   1,62d ± 1,18 0,25d ± 0,46 0,84d ± 0,6 

out/19 10 3,3d ± 1,82 0,60d ± 1,07  0,10d ± 0,31  0,20d ± 0,4     1,0d ± 1,82  
0,47d ± 0,4 

nov/19 10 2,2d ± 1,22 0,9d ± 0,99 0,4d ± 069 0,1d ± 0,31  0,3d ± 0,67     1,0d ± 0,66  
0,54d ± 0,3 

dez/19 10 2,0d ± 1,14 0,8d ± 0,78 1,2d ± 1,13 0,1d ± 0,31       1,0d ± 1,05  
0,77d ± 0,4 

jan/20 10 2,0d ± 1,15 0,7d ± 1,05 0,9d ± 1,28        1,1d ± 1,52  
0,9d ± 0,2 

fev/20 11 1,9d ± 1,2 0,63d ± 0,80 0,27d ± 0,64 0,09d ± 0,30   0,36 ± 0,67         0,18d ± 0,40   0,3d ± 0,2 
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Para a análise de variância (ANOVA) entre as médias mensais, as células 

micronucleadas apresentaram diferenças estatisticamente significativas p<0,001 em 

2018.  (Tabela 01; Figura 2) Similar à análise de células micronucleadas, a análise da 

ANOVA para as anormalidades morfológicas nucleares totais, (Figura 2). revelou a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre as médias mensais de células 

analisadas. Porém, a diferença estatística (p<0,001) revelada pelo teste de Tukey foi a 

observada no mês março de 2018. (Tabela 02). 

 

Figura 2 – Frequência de danos genômicos mensais, A) células micronucleadas, B) alterações morfológicas 

nucleares totais. (letras representam diferenças estatísticamente significativas) 

 

Fonte: O autor (2022). 
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Uma forte correlação positiva foi observada entre as células micronucleadas e as 

anormalidades nucleares (p<0,001), em relação a todos os meses de amostragem (Tabela 

02). Os valores referentes às correlações entre os danos genômicos e as precipitações 

médias mensais não apresentaram valores estatisticamente significativos (p>0,05) tanto 

para os micronúcleos como anormalidades nucleares totais.  

 

Tabela 2 – Tabela de correlação Spearman, entre as médias de temperatura, precipitação, micronúcleos e 

anormalidades nucleares totais 

 

Fonte: O autor (2022). 

 

 

Discussão 

 

O impacto do acidente ambiental no rio Goiana, trouxe grandes consequências ao 

ambiente, sendo possível observar a intensidade do impacto através das altas frequências 

encontradas para células micronucleadas, no período que se inicia com o derramamento 

de vinhoto no leito do rio em fevereiro de 2018, e se estende até o mês de fevereiro do 

ano de 2019.  Os valores médios de células micronucleadas observadas nesse período 

foram superiores ao valor de referência estabelecido por Marvournin et al (1990), para 

animais vertebrados (Fig 1). A correlação positiva obtida entre a quantidade de células 

micronucleadas e anormalidades nucleares soma-se aos efeitos do vinhoto despejado no 

leito do rio, tendo em vista que ambas as metodologias quantificam danos no material 

    Pluviometria Temperatura Micronúcleos 

Temperatura  Spearman's rho  -0.167 * —      

   p-value  0.020  —      

Micronúcleos  Spearman's rho  0.097  -0.257 *** —   

   p-value  0.178  < .001  —   

Anormalidades totais  Spearman's rho  0.049  -0.275 *** 0.346 ***  

   p-value  0.501  < .001  < .001   
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genético das espécies expostas a poluentes. Essa correlação é corroborada por D’Costa et 

al (2017), que mostrou em seu estudo sobre o efeito de poluição ao longo da costa de Goa, 

na Índia, que existe uma correlação positiva entre os marcadores de danos genômicos, 

quando submetidos a altos níveis de poluição. Porém, apesar da análise de variância 

(ANOVA) para as anormalidades nucleares apresentarem diferenças estatisticamente 

significativas, principalmente no ano de 2018, as frequências destas anormalidades 

nucleares foram menores que a incidência de micronúcleos. Este fato pode indicar uma 

sensibilidade diferenciada ao efeito do poluente em relação ao marcador micronúcleo, 

onde essa sensibilidade pode variar de acordo com o organismo e o poluente em questão. 

Segundo Prabhakaran et al (2017), em seu estudo de monitoramento da poluição em 

grandes lagos nos EUA, utilizando diferentes espécies, mostrou que a taxa de 

anormalidades nucleares variou entre as espécies, sugerindo que tais resultados podem 

indicar as diferentes capacidades de resistência de cada espécie. Convém ressaltar que a 

divergência estatisticamente significativa relativa às anormalidades nucleares observadas 

no mês de março de 2018 em relação aos demais meses amostrados, provavelmente se 

deve ao baixo número amostral de indivíduos (5). Nos primeiros meses (março a agosto 

de 2018) que sucederam o desastre ambiental, o baixo número amostral (3 a 6 espécimes) 

pode ser justificado devido à grande mortalidade de peixes ocorrida, e, portanto, com a 

diminuição das populações, a pesca dos animais foi muito comprometida.  Correia et al 

(2017) observaram a morte de 100% de espécimes de Oreochromis niloticus submetidos 

à exposição do vinhoto de cana de açúcar nas diluições de 5 e 10%, em menos de 48h de 

exposição. Os pesquisadores atribuíram esta mortalidade à alta quantidade de matéria 

orgânica, aos altos valores de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e de demanda 

química de oxigênio (DQO), além da presença de alguns metais como níquel, 

molibidênio, bário e mercúrio presentes no vinhoto. Hoaraua et al (2018) consideram a 

proliferação de microrganismos e o aumento do consumo de oxigênio dissolvido na água 

os fatores responsáveis pela morte de animais e plantas devido ao descarte do vinhoto nos 

corpos d’água. Raza et al (2021) também consideraram prejudicial à vida aquática, o 

descarte desse efluente em rios, principalmente pela sua natureza corrosiva e alto DBO. 

Assim, o grande volume de vinhoto in natura despejado no rio Goiana, pode ter alterado 

substancialmente o ambiente, levando à letalidade dos animais. 

 A análise de correlação entre as médias de células micronucleadas e os valores 

médios mensais de temperatura revelou uma divergência entre os resultados encontrados 
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na literatura científica. Segundo o estudo realizado por Islam et al (2020), com Labeo 

rohita (carpa indiana), o aumento da temperatura resultou num aumento de células 

micronucleadas, além de outras lesões histológicas e consumo de oxigênio. No presente 

estudo, a correlação negativa observada apontou que, quando a temperatura diminui, o 

nível de células micronucleadas aumenta, contrapondo os resultados encontrados na 

literatura. Uma possível explicação para esse fato, é que a espécie A. luniscutis, 

pertencente à ordem dos siluriformes, utilizada no presente estudo como espécie 

bioindicadora, tenha uma maior sensibilidade a temperaturas mais baixas. Rossi et al 

(2017) avaliaram o efeito da variação da temperatura em Hoplosternum littorale (Hancok, 

1828), também pertencente à ordem dos siluriformes, e verificaram que entre as variações 

de temperatura, o maior nível de estresse acontece em temperaturas mais baixas. Tal 

resultado concorda com Adam et al (2011) que revelaram que o estresse de temperatura 

induziu o aumento de células micronucleadas em Rattus novergicus. Mesmo com a 

sensibilidade específica da espécie bioindicadora, é possível inferir um grande impacto 

do derramamento do vinhoto nos organismos presentes no rio Goiana, pois a espécie A. 

luniscutis apresentou uma alta incidência de células micronucleadas ao longo do ano de 

2018, apesar desta espécie ser considerada resistente à poluição (DE SOUZA et al, 2020). 

O fato de A. luniscutis ser considerada uma espécie que possui uma maior resistência à 

poluição e ter respondido em termos de aumento de alterações genotóxicas ao evento do 

derramamento do vinhoto no rio Goiana, alerta para o grande potencial de impacto 

ambiental do vinhoto, podendo afetar em níveis maiores e mais agravantes as espécies 

menos resistentes. 

 

Durante o período de monitoramento, os índices pluviométricos não 

influenciaram as taxas de células micronucleadas e anormalidades nucleares, de acordo 

com o teste de correlação de Spearman. Esse resultado sugere uma maior permanência 

do poluente no ambiente, pois a variação do volume hídrico do rio não ocasionou um 

efeito depurativo mais efetivo do contaminante, nos meses logo após o acidente. A alta 

solubilidade do vinhoto em água é devido a sua composição ser constituída de 93% de 

solução aquosa rica em compostos orgânicos e 7% de componentes sólidos (CARRILHO 

et al 2016), pode favorecer o escoamento e depuração gradual do contaminante pela 

própria dinâmica hídrica do rio. Este efeito pode ser observado (figura 3) com relação à 

frequência de células micronucleadas no período entre agosto de 2018 a fevereiro de 
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2019. Seria esperado que esse efeito ocorresse desde o acidente com o derramamento do 

vinhoto no rio. Porém, foi observada uma alta incidência de células micronucleadas no 

mês de julho de 2018, sugerindo que algum efeito poluidor diferenciado estaria 

ocorrendo. Segundo relato dos pescadores locais, no mês de julho/2018 houve um novo 

descarte de vinhoto no leito do rio, porém em menor quantidade do derramamento 

anterior, não ocasionando a mortalidade de peixes. Esse novo episódio de descarte do 

vinhoto contribuiu para o aumento dos seus poluentes relacionados, sendo o impacto 

detectado pelo aumento de células micronucleadas observadas.  

Vários estudos tem demonstrado o potencial genotóxico do vinhoto de cana de 

açúcar. Jain et al (2010) demonstraram o efeito do vinhoto in natura na citomorfologia 

de 11 genótipos de cana-de-açúcar (Híbridos de espécies de Saccharum), onde um amplo 

espectro de efeitos genotóxicos foi observado, entre estes a aderência e atrasos 

cromossômicos, C-metáfases, multipolaridade, células bi / multinucleadas e efeitos 

mutagênicos, tais como quebras cromossômicas e micronúcleos. Os autores atribuíram 

tais efeitos às altas concentrações de K, P, S, Fe, Mn, Zn and Cu e dos metais pesados 

como Cd, Cr, Ni e Pb presentes no vinhoto. Santos et al (2016) encontraram como 

principais alterações, em eritrócitos de O. Niloticus expostos ao vinhoto, as células 

micronucleadas, células binucleadas e células apoptóticas; e, entre as anormalidades 

nucleares, os núcleos do tipo notched, blebbed e lobed. Correia et al (2017) observaram 

que a incidência de micronúcleos também em células de O. niloticus foi significantemente 

mais alta quando comparadas aos controles negativos, em todas as diferentes diluições de 

vinhoto testadas. Garcia et al (2017) apontam para o potencial mutagênico do vinhoto 

pela indução de micronúcleos em regiões de F1 de raízes de Allium cepa. Portanto, os 

resultados do presente estudo somam-se às informações concordantes referentes ao 

potencial genotóxico do vinhoto de cana de açúcar, destacando a efetividade da 

abordagem da avaliação de danos genômicos como uma eficiente ferramenta para o 

diagnóstico e monitoramento ambiental. 

 

O processo depurativo do vinhoto pode ser percebido pelo declínio na incidência 

de danos genômicos observados a partir do mês de julho/2018 (figura 3). O mês de 

março/2019, marca a redução dos níveis de genotoxicidade, com a incidência de células 

micronucleadas apresentando valores dentro dos limites basais (3-5 células 
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micronucleadas em 1000 células analisadas) estabelecidos para vertebrados, segundo 

Mavournin et al (1995), demonstrando a recuperação do ambiente. Sendo assim, foi 

necessário cerca de 1 ano para que o ambiente retornasse às condições esperadas para um 

rio situado dentro de uma reserva ambiental. 

 

Conclusões  

 

O derramamento de vinhoto de cana de açúcar no rio Goiana, dentro da Resex 

Acaú Goiana, PE, Brasil, ocorrido em fevereiro de 2018, causou grande impacto gerando 

desequilíbrio ambiental, evidenciado pelas altas frequências de danos genômicos 

encontrado. Os níveis de alteração ambiental puderam ser verificados pela alta incidência 

células micronucleadas e alterações morfológicas nucleares em A. luniscutis. Tal efeito 

do derramamento do vinhoto perdurou por cerca de 1 ano no ambiente, sendo depurado 

gradativamente. Esse incidente trouxe riscos ambientais e mostra a importância do 

monitoramento de áreas protegidas, a fim de garantir a conservação comunidade 

ribeirinha da biodiversidade, e também a estabilidade do ambiente utilizado pela 

comunidade ribeirinha local.
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ARTIGO 3 

 

Danos genômicos, poluição e tumorização: o caso do descarte de vinhoto de cana de 

açúcar em rio do nordeste do Brasil. 

 Demetrios Lucas da Silva, Anderson R. B. De Lima, Karla Patrícia de S. B. Teixeira, 

Mônica Lúcia Adam 

 
 

 

Resumo  

O potencial risco entre compostos tóxicos e formação de câncer está associado à forma 

de contaminação, onde a exposição de forma aguda ou crônica pode provocar diversas 

alterações no organismo, sendo ela em nível molecular ou mesmo de forma visível com a 

formação de tumores. Este trabalho avaliou indivíduos de Aspistor luniscutir presentes no rio 

Goiana, PE, Brasil, após um acidente ambiental, com rejeitos industriais sucroalcooleiros sendo 

descartados de maneira indevida neste ambiente natural. Utilizando a metodologia de análise 

de danos genômicos através do ensaio micronúcleo, foi possível observar o alto impacto dos 

rejeitos industriais sobre os animais presentes no rio. Os resultados apresentaram uma alta taxa 

de danos genômicos (altas frequências de células micronucleadas), além de formação de câncer 

em animais coletados durante o período de estudo, indicando um alto nível de impacto 

ambiental, além do risco de contaminação da população ribeirinha por consumo de animais 

contaminados.  

 

Palavras-chave: Acidente ambiental; danos genômicos; câncer. 
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Introdução 

 

Os ecossistemas aquáticos, devido à sua interconectividade com os ambientes terrestres 

e atmosféricos, têm requerido bastante atenção da comunidade científica no que se refere à sua 

vulnerabilidade à poluição (HADER et al., 2020; BAINES et al, 2021), cujos os efeitos podem 

se devastadores (BAFANA et al, 2018). Além dos efeitos mutagênicos e genotóxicos já bem 

conhecidos (BAFANA et al, 2018), uma patologia induzida pela poluição que tem despertado 

grande preocupação é o câncer (BAINES et al, 2021). A atenção sob o ponto de vista ecológico 

e evolutivo da relação entre o câncer e a poluição se sustenta no aumento da contaminação 

antrópica do ambiente que tem resultado em um rápido aumento de substâncias oncogênicas 

em habitats (BAINES et al, 2021). A preocupação quanto aos efeitos oncogênicos de poluentes 

se intensifica pelo fato dos mesmos ainda poderem ser amplificados por diversos níveis de 

perturbações ambientais, mudanças climáticas e pela diversidade genética das populações 

expostas (GIRAUDEAU et al 2018). Também a sinergia ou o antagonismo da interação entre 

os agentes poluentes e outros estressores ambientais, como o aquecimento da temperatura da 

água e a escassez na disponibilidade de recursos, podem resultar em uma maior sensibilidade e 

suscetibilidade das espécies aos agentes promotores da oncogênese (BAINES et al, 2021). 

Porém, o conhecimento sobre o efeito dos múltiplos estressores ambientais, bem como das 

misturas de contaminantes, em relação ao desenvolvimento do câncer em ambientes naturais 

ainda é escasso. Assim, a frequência da mortalidade causada pelo câncer em muitos organismos 

aquáticos e semi-aquáticos que habitam ambientes antropizados pode estar sendo subestimada 

(BAINES et al, 2021). 

Desde a primeira associação entre o câncer e a contaminação aquática relatada por Dawe 

et al (1964), que relacionaram a elevada prevalência de neoplasias em populações de 

Catostomus commersoni e Ictalurus nebulosus à poluição de um lago em Maryland (EUA), o 

interesse em elucidar a relação de epizootias de neoplasias em populações selvagens de peixes 

e as genotoxinas tem crescido.  

O fato de o câncer ser uma doença multifatorial dificulta o entendimento preciso da 

relação causa/efeito que conecta a poluição ambiental e o processo oncogenético tanto no nível 

subcelular quanto molecular (LEREBOURS et al, 2014). Porém, é inquestionável que o dano 

no DNA desempenha um papel fundamental na mutagênese e no desenvolvimento do câncer 

(KLOEBER e LOU, 2021). Muitos poluentes são capazes de comprometer a estabilidade e 
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integridade genômica, podendo, assim, iniciar um processo oncogenético (RASTOGI et al., 

2010; SCHUG et al., 2016). Apesar de toda substância mutagênica ser capaz de desencadear 

genotoxicidade, nem toda substância genotóxica é um agente mutagênico (CHOUDHURI et al, 

2021). Alguns poluentes podem atuar de forma indireta na oncogênese, alterando sistemas 

biológicos que comprometem as defesas naturais contra o câncer (SCHUG et al., 2016). 

No nível cromossômico, a determinação de danos estruturais e numéricos tem se tornado 

uma abordagem frequente na toxicologia genética, devido à sua contribuição na gênese do 

câncer (BENSON e DI GIULIO, 2018). Entre os métodos citogenéticos com abordagens de 

monitoramento ambiental, o teste do micronúcleo tem sido amplamente empregado na 

quantificação de danos citogenéticos induzidos por perturbadores ambientais, e assim, 

promover a estimativa dos riscos oncogenéticos que populações naturais estão submetidas 

(BENSON e DI GIULIO, 2018). 

Espécies selvagens podem ser utilizadas como sentinelas para a verificação e 

compreensão da relação poluição/câncer. Tal abordagem investigativa contribui para a 

prevenção de impactos tanto à saúde humana como na prevenção de efeitos negativos da 

poluição nas espécies e ecossistemas (BAINES et al, 2021). No ambiente aquático, devido a 

muitas populações de peixes serem restritas a uma área relativamente pequena confere a estes 

organismos a característica de serem excelentes espécies bioindicadoras e sentinelas 

(BAUMANN, 1998). Neste contexto, as espécies bentônicas estão mais expostas ao risco de 

contaminantes oncogênicos, apresentando uma maior incidência de neoplasias epizoóticas, pois 

apresentam um maior risco de absorção de contaminantes presentes no sedimento e 

transferência trófica (BAUMANN, 1998; SAKURAI et al., 2009; COPE et al., 2008; FAN et 

al., 2017). Os tumores em peixes tropicais podem ser malignos ou benignos, com crescimento 

variando de lento a rápido, e podem afetar tanto os tecidos/órgãos internos como externos dos 

peixes. Tais tumores são intratáveis, principalmente devido a não serem percebidos até se 

tornarem grandes e já terem comprometido o funcionamento dos órgãos afetados (SHARMA 

et al, 2011) 

Em fevereiro de 2018, ocorreu um grande derramamento de vinhoto, resíduo derivado 

do processo sucroalcooleiro, no leito do Rio Goiana, localizado na cidade de Goiana, PE, Brasil. 

Pescadores locais, juntamente com o órgão fiscalizador, o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), constataram uma grande mortalidade de peixes, e 

alterações causadas no leito do rio, devido ao derramamento dos rejeitos sucroalcooleiros 
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(vinhoto). O monitoramento por parâmetros de genotoxicidade, realizado posteriormente ao 

acidente, revelou um alto índice de danos genômicos em eritrócitos de Aspistor luniscutis 

(SILVA et al, em preparação) e, alguns meses depois, a presença de tumores em dois espécimes 

de A. luniscutis e em um animal cuja espécie não foi identificada sendo, portanto, aqui 

denominada de Espécie NI. O presente estudo demonstra a relação da alta incidência de danos 

genômicos com o risco de desenvolvimento de tumores em A. luniscutis, expostos ao 

contaminante vinhoto de cana de açúcar em ambiente natural. 

 

Materiais e Métodos 

 

Local de coleta 

 

As coletas dos espécimes de A. luniscutis foram realizadas, no rio Goiana (7° 34' 19'' 

Sul, 35° 0' 7'' Oeste), que compõe a Resex Acaú Goiana, uma área de preservação ambiental 

marinha, do tipo extrativista. As coletas foram realizadas no período que sucedeu ao acidente, 

sendo este de março/2018 a fevereiro/2019. Os animais foram capturados através da pesca 

artesanal com um auxílio de um pescador local, e mantidos em covos dentro da água do próprio 

rio até o momento do processamento. 

 

Ensaio micronúcleo. 

 

A metodologia de verificação de danos genômicos empregada foi o Ensaio 

Micronúcleo, (Schmid, 1975). Todos os animais foram processados no local de coleta, sendo 

coletados cerca de 0,5 ml de sangue periférico para confecção das lâminas, através da técnica 

de esfregaço segundo Foreyt (2005). As lâminas foram imersas durante 3 minutos em metanol 

absoluto, e posteriormente no corante Giemsa por 3 minutos, e lavadas com água destilada para 

remoção do excesso do corante (BOLOGNESI e HAYASHI, 2011). Foram confeccionadas 2 

lâminas por indivíduo amostrado, e analisadas três mil células por animal, em microscópio 

óptico. 
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 Como valores de referência da incidência de células micronucleadas foi adotado o nível 

basal estabelecido por Mavournin et al (1990), para animais vertebrados, sendo 3-5 células 

micronucleadas a cada 1000 células analisadas. 

 

Análises estatísticas 

 

A comparação entre as frequências de células micronucleadas no período de 

março/2018 a fevereiro/2019 foi realizada pela ANOVA e teste a posteriori de Tukey, com 

nível de significância 0,05. Também foram submetidas ao teste do Qui–Quadrado as médias de 

células micronucleadas dos animais coletados nos referidos meses em relação ao valor de 

referência (3-5 células micronucleadas/1000células analisadas para vertebrados), segundo 

Mavournin et al (1990). 

 

Análise histopatológica  

 

Em cada animal coletado também foi realizada a verificação dos tecidos/órgãos 

internos, através de um corte longitudinal na região ventral dos animais. Aspectos como 

coloração e integridade dos órgãos foram verificados. Nos meses de abril e julho de 2018, foram 

coletados dois espécimes de A. luniscutis apresentando tumorização estomacal (Figura 1 A e 

B). No mês de dezembro, foi coletado, pelo pescador Sr. Antônio, um espécime da espécie NI 

apresentando uma tumorização na pele na região lateral esquerda da cabeça, próxima à abertura 

opercular (Figura 1C). O pescador congelou o animal para a sua preservação até o momento 

que a equipe de pesquisadores do Laboratório de Genômica Evolutiva e Ambiental 

(LAGEA/UFPE) pudesse verificar essa ocorrência. Apesar da preservação do animal ter sido 

efetiva, tal procedimento de congelamento inviabilizou as análises genotóxicas e 

histopatológicas para a classificação desta neoplasia. 



72 
 

Figura 1 – Tumorizações (setas) observadas em Aspistor luniscutis e Espécie NI, coletados no rio Goiana -PE. A 

e B. Adenocarcinoma estomacal (abril/2018 e julho/2018, respectivamente); B. tumorização na pele na região 

lateral esquerda da cabeça, próxima à abertura opercular. Fonte: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Amostras dos tecidos tumorais do estômago dos dois animais afetados foram fixadas 

em formalina (10%), e, após 24 horas de imersão, os tecidos foram preservados em etanol (70%) 

até o momento do seu processamento. Após o processo de preparação histológica para a 

confecção de lâminas e coloração com hematoxilina/eosina (HE) as amostras teciduais foram 

analisadas em microscópio óptico de luz, conforme Surbana et al (2018). 

 

Índices pluviométricos 

 

Os Índices Pluviométricos mensais foram obtidos no Instituto Nacional de Metereologia 

(INMET) em http://www.inmet.gov.br. 

 

 

 

A B 
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Resultados  

 

As análises genotóxicas realizadas nos eritrócitos dos espécimes de A. luniscutis, 

coletados no período do monitoramento, demonstraram uma alta frequência de células 

micronucleadas. Na tabela 1 estão discriminados os valores totais e as médias de danos 

genômicos (células micronucleadas) obtidos individualmente por espécime.A comparação das 

médias de células micronucleadas (teste Qui-Quadrado) observadas nos animais coletados, em 

relação aos valores de referência (MAVOURNIN et al, 1990), apresentou diferença estatística 

(p<0,05) para os todos os valores obtidos nos referidos meses de coleta, exceto para o mês de 

fevereiro de 2019.As comparações estabelecidas pela ANOVA para a frequência de células 

micronucleadas apresentaram diferenças significativas (p<0,05) (Figura 2). O teste a posteriori 

de Tukey revelaram diferenças significativas (p<0,05) entre os meses de coleta como 

demonstrado na Tabela 2. 

 

Figura 2 – Comparação pela ANOVA das frequências de eritrócitos micronucleados de A. luniscutis, coletado no 

rio Goiana PE, no período de março/2018 a fevereiro/2019. 

 

Fonte: O autor (2022). 
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A análise histopatológica revelou que o estômago de ambos os animais, apresentaram 

parênquimas desorganizado, com presença de células tumorais na camada submucosa, 

apresentando reação desmoplásica (tecido fibroso figura 3C), infiltração do tumor no tecido 

muscular, infiltrado inflamatório crônico inespecífico (Figura 3 A-B), células em anel de sinete, 

classificando o tumor como um adenocarcinoma indiferenciado (tipo de neoplasia maligna 

originada no epitélio glandular). Esse tipo de tumor infiltra difusamente todas as camadas do 

estômago, da mucosa à serosa e praticamente não há formação de estruturas glandulares. A 

origem do tumor é a mucosa gástrica, onde muitas células produzem muco. As células 

neoplásicas também produzem muco, formando no citoplasma um grande vacúolo, que desloca 

o núcleo para a periferia. Dessa forma, a célula parece um anel, e por esta razão a mesma lembra 

um anel de sinete (usado para carimbar o lacre quente em documentos, na época medieval) 

(Figura 3 D). As células apresentaram-se soltas, não constituindo agregados com luz. O aspecto 

hipercromático e volumoso do núcleo em relação ao citoplasma levou a perda da relação 

núcleo-citoplasma, uma das características das neoplasias malignas.  

 

Figura 3 – Alterações morfológicas do estômago de Aspistor luniscutis com adenocarcinoma indiferenciado. (A-

B) Visão geral de células neoplásicas presentes na camada submucosa (SM), muscular (M) e serosa (S); (C) 

Produção de tecido fibroso induzida pelas células neoplásicas, chamada reação desmoplásica (seta grossa); (D) 

Células neoplásicas em forma de anel de sinete (área vermelha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 
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Os valores mensais de chuva acumulada apresentaram-se dentro do esperado conforme 

a normal climatológica 61-90, exceto para os meses de janeiro/18, janeiro/19 que apresentaram 

um leve aumento pluviométrico e abril/18 com um volume pluviométrico acentuado em relação 

às normais estabelecidas (figura 4). 

 

 

 

Figura 4 – A) Temperatura média mensal, B) Índices pluviométricos mensais registrados nos meses de março de 

2018 a fevereiro de 2019. Fonte: INMET. 

 

 

 

Fonte: O autor (2022). 
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Tabela 1 – Micronúcleos totais e médias em eritrócitos de A.luniscutis (por 3000 células analisadas) coletados no 

rio Goina no período de 1 ano. 

 

 

Fonte: O autor (2022). 

 

Tabela 2 –Teste a posteriori de Tukey dos eritrócitos micronucleados de Aspistor luniscutis do rioGoiana, 

coletados no período de março/2018 a fevereiro/201 

 

Fonte: O autor (2022). 

       2018         2019   
Espécime Mar Abr Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

1 17 40 44 26 18 26 16 26 19 7 

2 40 18 20 35 17 21 12 16 11 8 

3 11 15 59 19 30 15 21 25 20 8 

4 8  29 33 17 11 19 18 11 10 

5 25  18 38 29 28 22 24 14 8 

6    25 21 15 12 22 21 9 

7     17 4 28 13 13 7 

8     21 13 16 21 9 12 

9      19 18 20 11 11 

10      11 15 12 12 6 

11      12 20 14 8 9 

12      16 16 18  10 

13      13     
14      13     

           
Total  101 73 170 176 170 217 215 229 149 105 

           
Média  20,2 24,3 34 29,3 21,3 15,7    17,9 19,1 13,5 8,8 

Pos teste de Tukey    2018     2019  

  Mar Abr Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

Mar  0,812682 0,999948 1,000000 0,650713 0,002591 0,072793 0,145337 0,000425 0,000161 

Abr 0,812682  0,960938 0,871633 1,000000 0,751275 0,998105 0,999912 0,357697 0,002473 

Jul 0,999948 0,96,938  1,000000 0,907664 0,007051 0,187058 0,339501 0,00088 0,000161 

Ago 1,000000 0,871163 1,000000  0,70089 0,000934 0,053047 0,122022 0,000219 0,000161 

Set 0,650713 1,000000 0,907664 0,70089  0,175807 0,936739 0,99196 0,02434 0,000161 

Out 0,002591 0,751275 0,007051 0,000934 0,175807  0,88133 0,643504 0,98895 0,003982 

Nov 0,072793 0,998105 0,187058 0,053047 0,936739 0,88133  0,999995 0,322946 0,000184 

Dez 0,145337 0,999912 0,339501 0,122022 0,99196 0,643504 0,999995  0,145684 0,000164 

Jan 0,000425 0,357697 0,00088 0,000219 0,02434 0,98895 0,322946 0,145684  0,136232 

Fev 0,000161 0,002473 0,000161 0,000161 0,000161 0,003982 0,000184 0,000164 0,136232   
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Discussão  

 

As análises estatísticas pelo Qui-quadrado, ANOVA e Tukey mostraram diferenças 

significativas entre a incidência de células micronucleadas referentes aos meses de coleta, bem 

como aos valores de referência segundo Mavournin et al (1990), demonstrando o efeito 

genotóxico causado pelo descarte de vinhoto de cana de açúcar no rio Goiana. Na figura 2 pode 

ser observada uma leve diminuição na incidência de danos genômicos dois meses (abril/2018) 

após o incidente de mortandade de peixes (fevereiro/2018) no rio Goiana. Porém, a média de 

células micronucleadas observada no mês de abril ainda se encontrou acima dos valores de 

referência, apontando para um acentuado efeito genotóxico nos animais avaliados. O mês de 

abril foi caracterizado por um índice pluviométrico acima do esperado para este mês (figura 4). 

A alta incidência de chuva pode ter contribuído para a persistência do acentuado efeito 

genotóxico observado, pelo fato de que o escoamento natural e a lixiviação podem ter carreado 

poluentes para o leito do rio, ou ainda, favorecer erroneamente o despejo de resíduos no mesmo, 

pela facilidade de diluição e escoamento dos agentes poluidores. Porém, neste mês, um dos 

animais se destacou em relação à frequência de células micronucleares comparada aos demais, 

com um valor cerca de duas vezes maior (40 células micronucleadas). Este mesmo animal 

apresentou uma tumorização estomacal. 

 A ausência de análises genotóxicas nos meses de maio e junho impossibilitou a 

verificação da possível queda na incidência de micronúcleos nas células dos animais, como era 

de se esperar em uma condição de depuração. Entretanto, os valores médios de células 

micronucleadas obtidos nos meses de julho e agosto alertam para uma nova e possível 

disponibilização de resíduos no leito do rio (em magnitude menor em relação a que ocorreu em 

fevereiro/2018, e não promovendo a mortandade de peixes), tendo em vista que os valores 

médios observados (tabela 1; figura 2) em ambos os meses se equipararam ao mês de 

março/2018 (mês posterior ao incidente com a mortandade de peixes), onde as condições 

ambientais ainda se encontravam sob grande efeito genotóxico. Essa nova disponibilização de 

efluentes foi confirmada pelos pescadores e moradores locais que relataram uma nova abertura 

das comportas das piscinas de contenção de vinhoto de cana de açúcar próximas ao rio Goiana. 

A hipótese confirmada da nova disponibilização de resíduos pode ser suportada pelo fato de 

que os meses de julho e agosto não apresentaram aberrações pluviométricas (figura 4), tendo 

os índices pluviométricos muito abaixo do esperado, e, portanto, não contribuindo com a 

disponibilização de resíduos via lixiviação e escoamento natural. A mesma análise pode ser 
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aplicada aos meses de novembro e dezembro/2018, devido o aumento acentuado de células 

micronucleadas observadas posterior ao evidente processo de depuração diagnosticado nos 

meses de setembro e outubro (figura 2). No mês de julho, o animal que também apresentou o 

número (59) mais elevado de eritrócitos micronucleados, sendo cerca de três vezes maior que 

o menor número (18) de células micronucleadas observadas nos animais coletados naquele mês, 

foi o mesmo que também apresentou uma neoplasia estomacal.  

 O processo depurativo pode ser observado nas análises do mês de fevereiro/2019 

(Figura 2), onde os valores médios de células micronucleadas observados não apresentaram 

diferença estatística em relação aos valores de referência segundo Mavournin et al (1990). Ou 

seja, a qualidade ambiental do rio só pode ser novamente alcançada decorrido um ano após o 

incidente com a mortandade de peixes devido ao descarte inapropriado de resíduos no leito do 

rio Goiana. 

 Apesar da depuração ocorrida, a observação de animais (3) com tumores (figura 1) 

apontam para um efeito persistente dos poluentes no organismo dos animais. Isto se deve ao 

fato de que no processo carcinogênico há uma dependência entre o momento da exposição, a 

ocorrência da mutação e o aparecimento dos sinais neoplásicos (Bhat et al, 2017). No processo 

carcinogênico, o tempo entre o contato com o carcinógeno e o aparecimento do tumor pode ser 

prolongado (BHAT et al, 2017). Entretanto, o processo de iniciação oncogenético, 

desencadeado pelo contato com o perturbador ambiental (químico, físico ou biológico), 

invariavelmente envolve alterações genômicas, como mutações e alterações cromossômicas 

(VOM SAAL et al, 2007; SMITTENAAR et al, 2016). As altas frequências de células 

micronucleadas observadas nos animais, posterior ao acidente com o vinhoto, são indicativas 

de alto risco carcinogênico ao qual os animais foram submetidos, tendo em vista que a 

expressão de micronúcleos tem por definição as alterações na estrutura genômica das células 

dos animais. As alterações genômicas irreversíveis promovidas pelo contato com o vinhoto 

podem ter tornado as células normais dos animais suscetíveis à evolução maligna, como foi 

evidenciado nos três animais que apresentaram tumorização, sendo comprovado o processo 

carcinogênico nos dois animais com tumorização estomacal. Oliveira et al (2007) e Seyfried 

and Shelton (2010) concordam que o processo de iniciação oncogenético envolve uma ou mais 

alterações genômicas estáveis, as quais podem ocorrer espontaneamente ou serem induzidas 

pela exposição a um agente carcinogênico, sendo tais alterações o primeiro passo na 

carcinogênese. Segundo os pesquisadores Mort et al (2015) e Shain and Bastian (2016), a 

expressão das primeiras mutações no genoma celular que criam o potencial para o 
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desenvolvimento neoplásico e predispõe a célula afetada e sua progênie para subsequente 

transformação neoplásica, também requerem a interação com outras mutações genéticas e/ou 

mudanças no ambiente celular até o surgimento do tumor. Todos os três animais com 

tumorização foram coletados decorridos alguns meses após o contato com o vinhoto, o que 

corrobora a premissa do tempo de latência entre a iniciação do processo oncogenético e o 

surgimento do tumor. Também a maior incidência de células micronucleadas nestes animais, 

em comparação aos demais espécimes coletados nos mesmos meses, sugerem um maior 

acúmulo de alterações genéticas que podem ter favorecido o desenvolvimento dos tumores. 

Convém ressaltar que há décadas (NERSESYAN and ADAMYAN, 2004; IARMARCOVAI et 

al, 2008; HARSIMRAM et al, 2009) estudos têm demonstrado que a instabilidade genômica 

não se restringe ao tecido tumoral, mas também é encontrada em tecidos correlatos (por 

exemplo, o sangue), em indivíduos acometidos pelo câncer. Assim, os maiores números de 

eritrócitos micronucleados observados nos animais com tumor estomacal refletem o nível de 

instabilidade genômica favorável ao desenvolvimento do processo carcinogênico nestes 

animais. 

 De acordo com Hanahan e Weinberg (2011), para que uma célula pré-neoplásica dê 

sequência ao processo carcinogênico, esta requer exposições repetidas e prolongadas a 

estímulos, podendo este processo ser acelerado por exposições repetidas a estímulos 

carcinogênicos ou por pressões de seleção que favoreçam o clone celular neoplásico derivado. 

A evidência da subsequente e contínua expressão de células micronucleadas acima dos valores 

de referência, nos animais expostos à contaminação com o vinhoto, coletados mensalmente no 

rio Goiana, sugere uma prolongada e persistente exposição aos agentes carcinogênicos 

presentes na composição do vinhoto, favorecendo o surgimento da tumorização evidenciada 

nos três animais. Além da expressão contínua de células micronucleadas nos peixes, esta 

hipótese também é baseada no fato de que os animais com tumorização estomacal foram 

coletados após dois, cinco e dez meses do descarte do vinhoto no leito do rio. 

 No que se refere aos possíveis elementos desencadeadores da genotoxicidade e o 

desenvolvimento de câncer presentes no vinhoto de cana de açúcar, algumas premissas devem 

ser adotadas, segundo Bhat et al (2017). Podem ser considerados três tipos de carcinógenos, os 

quais são classificados conforme a maneira pela qual é processado e metabolizado pelo 

organismo. Os carcinógenos de ação direta são substâncias químicas que podem causar o 

câncer; os procarcinógenos são substâncias que, quando metabolizadas, seus subprodutos são 

carcinógenos e; os cocarcinógenos que são produtos químicos que sozinhos não são 
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carcinogênicos, porém, a sua interação, com outros produtos podem desencadear um processo 

carcinogênico. Porém, o vinhoto de cana de açúcar por ser uma mistura de componentes 

bastante complexa (Garcia et al, 2017) torna difícil a classificação e separação dos prováveis 

compostos indutores tanto da genotoxicidade quanto do processo carcinogênico.  

 Elementos presentes no vinhoto de cana de açúcar como o furfural, o 5-

hidroximetilfurfural (5-HMF), a acrilamida, o 4-metilimidazol (4-MeI), e e 2-acetil- 4- 

(1,2,3,4)-tetrahy droxi-butilimidazol (THI), são resultantes de uma pluralidade de reações 

químicas sucessivas e paralelas com potencial carcinogênico conhecido (Coca et al, 2004; Lee 

et al, 2013; Wilk et al, 2019). Outros elementos presentes na composição do vinhoto de cana 

de açúcar com capacidade de induzir mudanças na estrutura genômica e distúrbios durante o 

processo mitótico em organismos expostos, são os metais pesados, sendo estes o Cd, Cr, Ni, 

Pb, K, P, S, Fe, Mn, Zn e Cu (GARCIA et al, 2017). A genotoxicidade e carcinogenicidade já 

são bastante conhecidas no que se refere aos metais pesados, principalmente pela sua 

capacidade de induzir danos no DNA que podem influenciar no processo carcinogênico. As 

propriedades carcinogênicas dos metais estão intrinsicamente associadas à exposição 

sequenciada e bioacumulação destes elementos (KOCADAL et al, 2020). A evidência contínua 

de genotoxicidade nos animais avaliados neste estudo sugere uma exposição também contínua 

a esses elementos derivados do vinhoto da cana de açúcar no ambiente, levando à consequente 

carcinogênese nos animais. Convém ressaltar que a presença de inúmeros metais pesados na 

composição do vinhoto da cana de açúcar pode ser refletida na variabilidade de efeitos 

observados nos tecidos e órgãos e a diversidade de tumores nos organismos expostos. Cruz et 

al (2021) relatam a ocorrência dos cânceres de pulmão, pele, ovário, mama, estômago, próstata, 

cérebro e faringe, em humanos, associados à exposição a metais pesados (FEI et al, 2018; 

CRUZ et al, 2021). No presente estudo foram observados dois tipos de tumorização, o 

estomacal (dois indivíduos) e o tumor na pele próxima à abertura opercular (um indivíduo). 

Apesar de terem sido afetados órgãos diferentes e espécies diferentes, a característica em 

comum dos três animais foi a exposição ao vinhoto da cana de açúcar no leito do rio, sugerindo 

uma mesma causa para os efeitos neoplásicos ocorridos em órgãos diferentes. 
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Conclusão 

 

 A relação entre perturbadores ambientais, genotoxicidade e risco de desenvolvimento 

do câncer em organismos expostos pode ser demonstrada no presente estudo. A metodologia 

de monitoramento de impactos ambientais através da análise da quantificação de danos 

genômicos pelo ensaio micronúcleo possibilitou evidenciar a dinâmica do efeito da poluição 

por vinhoto da cana de açúcar no rio Goiana até o surgimento de tumores em animais expostos. 

Portanto, os resultados aqui demonstrados podem contribuir para a elucidação dos efeitos da 

exposição aos agentes poluidores que colocam em risco constante a biota presente em 

ambientes impactados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

9   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O acidente ocorrido no leito do rio Goiana, trouxe grande prejuízos para a fauna local, 

e promoveu um período de alteração ambiental que se perdurou durante dois anos, trazendo 

consigo um grande impacto para a área de preservação marinha da Resex Acaú-Goiana. O 

organismo bioindicador Aspistor luniscutis se mostrou bastante eficiente para realização de 

avaliação ambiental na localidade, devido a sua alta resiliência e maior abundância de 

indivíduos presentes no local de estudo. Através do ensaio micronúcleo, a avaliação de de 

macrolesões no genômica, possibilitou verificar a presença do perturbador ambiental vinhoto 

(subproduto da produção sucroalcooleira) com um alto nível de sensibilidade de detecção, 

sendo os resultados encontrados corroborados com os demais achados através da análise 

descritiva de alterações histopatológicas e a presença de animais coletados apresentando 

tumorização, o que reforça a grande magnitude do impacto ambiental causado no rio Goiana. 

Tendo como base os resultados obtidos no presente trabalho, é importante ressaltar a 

necessidade de monitoramento constante de áreas protegidas, afim de garantir a preservação 

desses ambientes e proteção da biodiversidade, além de reafirmar a eficiência e confiabilidade 

das técnicas de monitoramento por parâmetros de danificação genômica.  
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