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RESUMO 

 
As condições da água estão envolvidas no processo de desenvolvimento de variadas espécies de animais 
de maneira direta ou indireta. Diversas atividades antrópicas vêm alterando os sistemas aquáticos, por isso 
éimportanteconhecer esses efeitos sobre os ecossistemas já que afetam diversos níveis da cadeia trófica. O 
conhecimentopor meio de biomarcadores integrados às aves piscívoras permite um estudo abrangente do 
monitoramento ambiental. As aves contribuem significativamente para a ciclagem de nutrientes em diversos 
ecossistemas, elas desempenham importante papel na cadeia alimentar, já que atuam como consumidoras 
terciárias. Levando em consideração que as relações das aves piscívoras com o estado dos ecossistemas 
são pouco estudadas, o presente estudo tem por objetivo avaliar a toxicidade do sangue das aves 
piscívoras do Parque do Ingá na cidade de Maringá para verificar se elas são afetadas devido à 
eutrofização e contaminação do lago. Inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica a respeito das 
aves piscívoras e sua importância para o meio ambiente; após o levantamento serão selecionadas as 
espécies de aves piscívoras viventes no Parque. Os testes serão feitos pela coleta de sangue das aves e 
avaliados pelo teste do Micronúcleo Písceo. Sobre os resultados espera-se chegar a resultados concretos 
relacionados a citotoxicidade e mutagenicidade em aves piscívoras por meio dos biomarcadores, as aves 
piscívoras; e se esses organismos estão sendo afetados pela qualidade da água neste local. 
 
PALAVRAS-CHAVE:bioindicadores; mutagenicidade; qualidade da água. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Uma boa qualidade da água é fundamental para a sobrevivência das espécies de 

animais e está intimamente ligada a cadeia trófica. Porém, muitos fatores como o 
crescimento das cidades têm sido responsáveis pelo aumento das atividades antrópicas 
sobre os recursos naturais. A eutrofização é reconhecida como um dos problemas de 
qualidade da água de maior importância na atualidade.  

Dentre os impactoscausados pela eutrofização destacam-se a proliferação 
acelerada de macrófitas aquáticas e algas que podem produzir substâncias tóxicas 
nocivas à saúde. A eutrofização consiste no aumento excessivo de nutrientes na água, 
podendo ser causada por drenagem de fertilizantes agrícolas, águas pluviais de cidades, 
detergentes, resíduos de minas, drenagem de dejetos humanos, entre outros. 

A relação das aves piscívoras com o estado trófico dos ecossistemas ainda é 
pouco estudada. Por se encontrarem em diferentes níveis tróficos e algumas vezes 
atuarem como predadoras no topo da cadeia, essas aves dependem da produtividade 
secundária em diferentes níveis tróficos nos ecossistemas aquáticos; por essa razão a 
estrutura das comunidades é diretamente influenciada pela produtividade dos níveis 
tróficos inferiores.  

Portanto, estas aves contribuem significativamente para a ciclagem de nutrientes 
em vários ecossistemas, uma vez que, as diversas categorias tróficas desempenham 
papéis funcionais diferentes dentro do ecossistema, e contribuem para seu equilíbrio 
como um todo. 
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Estas aves desempenham uma importante função na cadeia alimentar, já que 
atuam como consumidoras terciárias, se alimentando das outras classes de 
consumidores,relação importante para que se mantenha o fluxo de energia na cadeia 
alimentar (BEGON; TOWNSEND; HARPER, 2006). 

Muitas substâncias tóxicas como metais pesados e compostos orgânicos podem 
ser transferidos dos tecidos dos organismos para os seus predadores e chegar a 
concentrações de maiores magnitudes em níveis tróficos superiores (DE LEMOS; 
TERRA, 2003). 

Silva (2007) relata que ambientes de águas doces artificiais ou naturais, como 
lagos, estão entre os mais ameaçados, e suas interações e funções ainda são pouco 
compreendidas, havendo a necessidade de mais estudos em relação à biota destes 
ecossistemas límnicos para que se possa minimizar os impactos ambientais negativos 
gerados. 

Biomarcador normalmente é usado em um sentido amplo para incluir praticamente 
qualquer medição que reflita uma interação entre um sistema biológico e um perigo 
potencial, que pode ser químico, físico ou biológico (WHO, 1993). Um biomarcador é 
definido como uma mudança de uma resposta biológica (variando de celular e molecular 
através de respostas fisiológicas para mudanças comportamentais), que pode estar 
relacionada à exposição aos seus efeitos tóxicos ou de substâncias químicas no ambiente 
(VAN DER OOST, 2003). 

Uma questão que pode ser respondida por biomarcadores é se há contaminação 
ambiental em grau suficiente para causar efeitos fisiológicos. Se a resposta for positiva, 
investigações adicionais podem ser justificadas para determinar a natureza e o grau de 
contaminação. Por esta razão, biomarcadores devem ser considerados como indicadores 
precoces de contaminação (VAN DER OOST, 2003). 

O Parque do Ingá localiza-se na região central de Maringá, sua vegetação é 
denominada Floresta Estacional Semidecidual, ou seja, é um fragmento pertencente ao 
bioma da Mata Atlântica, e é habitat de muitas espécies de animais e plantas. A criação 
de referido Parque assim como dos parques urbanos em geral, busca suprir a 
necessidade constante de locais de lazer para a população, tendo ainda como 
característica a melhoria do clima, purificação do ar, permeabilidade e fertilidade do solo e 
amortecimento de ruídos (MIKHAILOVA, 2004).  

O recurso hídrico do parque está sob processo de degradação, gerando elevado 
desequilíbrio ambiental, visto que esse possui organismos vivos como peixes, anfíbios, 
répteis entre outros. A degradação desse ambiente ameaça à integridade das condições 
locais, afetando de modo diferenciado as comunidades biológicas existentes no parque, 
tornando-se necessário o estudo e a implementação de um programa de monitoramento, 
a fim de garantir a qualidade de vida dos organismos que vivem nesse local.  

Este estudo, portanto, tem por objetivo geral verificar a sanidade das aves 
piscívoras por meio os testes de genotoxicidade e citotoxicidade e, desta forma, verificar a 
qualidade da água do lago, pois estes animais se alimentam dos peixes oriundos deste 
local, e desta forma, podem sofrer processo de contaminação deste corpo de água. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

Será realizado inicialmente uma pesquisa na literatura a respeito de aves 
piscívoras e sua importância para o meio ambiente. O levantamento bibliográfico será 
realizado via internet utilizando diversas bases de dados como fontes de informações 
recentes de publicações nacionais e internacionais.Após o levantamento bibliográfico 
serão selecionadas as aves piscívoras de interesse encontradas no Parque do Ingá, na 
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cidade de Maringá, e serão realizados testes toxicidade (citotoxicidade e mutagenicidade), 
a fim de verificar se essas aves estão sendo afetadas por causa da eutrofização do lago.  

Para relacionar a qualidade da água com o estado de saúde das aves, serão 
realizadas amostras de água no lago (Figura 1), que serão realizadas juntamente com a 
coleta do sangue. As análises da temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigênio 
dissolvido, turbidez, sólidos totais, necessários para poder detectar o grau de poluição do 
ambiente in loco pelo aparelho multiparâmetros HORIBA. 

 

 
Figura 1. Área de estudo, Parque do Ingá, Paraná, Brasil. 

Fonte:retirado de http://renatarochaloures.com.br/wp-content/uploads/2014/05/parque.jpg 
 

Durante a anilhagem das aves, os dados biométricos serão tomados, e após coleta 
in loco, será amostrado sangue periférico dos indivíduos por punção da veia caudal por 
meio de seringas e agulhas previamente heparinizadas. Duas lâminas de esfregaço 
sanguíneo serão confeccionadas para cada indivíduo, e estas ficaram overnight em 
temperatura ambiente para secagem. Os esfregaços serão fixados com metanol 100 % 
por 15 minutos e coloridos com laranja de acridina quando secos para análise.  

As lâminas serão observadas com auxílio de microscópio óptico de fluorescência, 
sendo analisadas 1000 células por indivíduo para registro da frequência de micronúcleos 
e alterações nucleares, por meio do Teste do Micronúcleo Písceo(GRISOLIA; 
CORDEIRO, 2000).para a avaliação da toxicidade das aves piscívoras.  

Todos os corpúsculos de cromatina que apresentarem até 1/3 do tamanho do 
núcleo, estar separados do núcleo principal e apresentar mesma coloração e refringência 
serão considerados micronúcleo. Além disso, serão avaliadas também as alterações de 
morfologia do núcleo. 

Serão analisados os pressupostos de normalidade e homoscedasticidade por meio 
dos testes de Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Posteriormente, os dados serão 
manipulados com testes paramétricos ou nãoparamétricos Kruskal-Wallis (p≤0,05), 
dependendo do pressuposto de normalidade, no software GraphPad Prism 6. 
 
3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Levando-se em conta o objetivo do trabalho, espera-se chegar a resultados 
concretos em relação ao processo de citotoxicidade e mutagenicidadepor meiode 
biomarcadores integrados em aves piscívoras, encontrando variações hematológicas nas 
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espécies de aves piscívoras que habitam este local devido ao impacto em relação à 
qualidade da água do lago artificial, presente no Parque do Ingá, na cidade de Maringá.  
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com os resultados da pesquisa, o estudo de biomarcadores integrados a aves 
piscívoras permitirá o estudo mais abrangente do monitoramento ambiental de águas 
superficiais e o impacto que esse ambiente promove nas aves piscívoras que pode levar a 
sérios problemas ambientais em várias comunidades, afetando toda a cadeia trófica, caso 
não seja cuidado e monitorado. 

Este estudo permitirá produzir conhecimento científico acerca destes organismos 
do efeito, podendo ser encaminhado para publicação em revistas científicas de elevado 
impacto. Os resultados observados também podem ser usados na educação ambiental, 
mostrando a importância da água para a sobrevivência das demais espécies, buscando a 
conservação da natureza, principalmente neste local que é visitado diariamente pela 
população local e visitante. 
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