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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto gerado por defensivos depositados no rio pela ação antrópica, 
através da utilização de peixes como bioindicadores. O estudo ocorreu no rio Pirapó, no qual possui uma área 
de drenagem de aproximadamente 5.096,86 km² e abastece, entre outras cidades, o município de Maringá 
no Estado do Paraná. Sendo utilizado como objeto de estudo peixes da espécie Hypostomus ancistroides 
(Loricariidae) (cascudo), coletados ao longo da bacia do rio Pirapó utilizando-se de redes de espera simples 
de diferentes malhas, com esforços padronizados, entre períodos diferentes do ano. Após serem coletados, 
esses espécimes foram levados ao laboratório, onde foram retiradas as medidas biométricas, e índices 
biológicos, a fim de identificar possíveis alterações nessas espécies causadas por defensivos agrícolas, se 
procurou identificar o nível de contaminação no local. Os locais de amostragem mostraram-se com qualidade 
regular ao longo de todo o trecho estudado.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

No meio aquático, são muitas as causas de poluição, dentre elas estão o 
desmatamento, a falta de conservação dos solos nas pastagens, o assoreamento, as 
lavouras e estradas, a expansão urbana com o uso e ocupação do solo desordenado e sem 
planejamento ambiental adequado, a descarga de esgotos e lixos domésticos e 
hospitalares, os esgotos industriais e da agricultura com a introdução de descargas de 
agrotóxicos e de suas embalagens (BARROS; SILVA; SOSA, 2005). 

Peixes, insetos, algas e plantas são bioindicadores ecológicos, isto é, são grupos de 
espécies que na presença de toxinas indicam a magnitude de impactos ambientais em um 
ecossistema, como por exemplo, o aquático (GOULART; CALLISTO, 2003). 

Os bioindicadores são de suma importância para cotejar a ação antrópica na 
natureza, representando uma importante ferramenta de indicação da qualidade ambiental 
(PERES; MOREIRA, 2003) 

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S Environmental Protection 
Agency-USEPA) recomenda a utilização de critérios biológicos que utilizam a condição de 
um organismo ou conjunto de organismos para descrever a integridade ecológica de uma 
área impactada, pouco impactada, ou áreas de referência (USEPA, 2013).  

A fauna íctica da bacia do rio Pirapó é pouco conhecida, porém existem registros de 
Hypostomus ancistroides (Loricariidae) (cascudo). O cascudo é um peixe bentônico que 
habita em rios e lagoas e alimenta-se de detritos, sedimentos e larvas de insetos. Seu 
período reprodutivo ocorre entre os meses de novembro e fevereiro. No entanto, é um peixe 
que apresenta baixa taxa de fecundidade, o que pode ser resultado de seu cuidado 
parental. Seu comprimento médio é de 180,0 mm, possui coloração castanha com pintas 
escuras, maiormente na região dorsal. Essa espécie de peixe é comumente encontrada na 
Bacia do rio Pirapó. (GRAÇA; PAVANELLI, 2007). 
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Onde os impactos ambientais podem ser de origem urbana (resíduos sólidos 
dispostos inadequadamente, falta de sistema de esgoto sanitário, despejos industriais), e 
rural (presença de fossas negras), dejetos de animais e principalmente pelo uso 
desordenado de agrotóxico, o que provoca um sério problema aos mananciais de 
abastecimento público, por conterem moléculas não removidas no sistema de tratamento 
que quando combinadas com produtos da desinfecção formam os denominados 
subprodutos da desinfecção, dentre eles estão os trialometanos e os ácidos haloacéticos 
(ALVARENGA, 2010). 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O Rio Pirapó foi escolhido conforme os níveis de impacto antrópico, procurando 
sempre utilizar locais com mais efeitos do homem e locais preservados. Os locais de coleta, 
podem ser observados na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Área de estudo na Bacia do rio Pirapó, pontos 1, 2 e 3  

 

Para a coleta das espécies em questão foram utilizadas redes de espera simples de 
diferentes posições, com a periodicidade trimestral.  

Os peixes capturados foram anestesiados, sacrificados e conservados em gelo, 
sendo posteriormente identificados, medidos, pesados e dissecados para identificação do 
sexo e estágio de maturação. 

Após foi realizada a análise externa e interna. O corpo as nadadeiras, as narinas, 
boca, olhos, face interna dos opérculos serão examinados para a localização de possíveis 
ectoparasitos.  

As brânquias foram retiradas e submersas em solução de formalina 1:4000. O 
recipiente agitado e, o conteúdo passado através de uma peneira, de malha de 154 
micrômetros, e em seguida, para uma placa de petri com solução salina fisiológica (NaCl 
0,65%), quando então os parasitos existentes foram coletados ao estereomicroscópio 
(EIRAS et al., 2006). 

As técnicas de conservação, coloração e montagem de lâminas permanentes para 

cada grupo de parasitos foram seguidas conforme EIRAS et al. (2006). 
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Resultados e discussão 

 

Hypostomus ancistroides Ihering, 1911 (Figura 1), é uma espécie comumente 
encontrada na bacia hidrográfica do rio Pirapó, assim como em outras bacias do sul e 
sudeste do Brasil, conhecido popularmente como cascudo, é um peixe bentônico que habita 
em rios e lagoas e alimenta-se de detritos, sedimentos e larvas de insetos. Seu período 
reprodutivo ocorre entre os meses de novembro e fevereiro. Seu comprimento médio é de 
180,0 mm, possui coloração castanha com pintas escuras, maiormente na região dorsal. 
Essa espécie de peixe é comumente encontrada na bacia do rio Pirapó (GRAÇA; 
PAVANELLI, 2007). 

 

Figura 1. Hypostomus ancistroides Ihering, 1911. 

Fonte:o próprio autor.  

 

Os resultados das análises parasitológicas podem ser observados na tabela 1.  
Tabela 1. Resultado da análise parasitológica para Hypostomus ancistroides, 

durante o período de XX de 2018 a janeiro de 2019, na bacia do rio Pirapó, PR, Brasil. 
Foram identificados os parasitas da espécie digenea, diplostomum, 

austrodiplostomum e nematoda. 
 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados encontrados demonstraram alterações significativa na abundancia das 
espécies e no número de parasitas encontrados, em comparado com estudos realizados 
em anos anteriores, podendo ser resultado da influência antrópica, o que sugere um maior 
monitoramento  
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