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Objetivo

Analisar o teor dos metais Cr, Cu, Ni e Zn em amostras de

tecido muscular de peixes com hábitos alimentares distintos,

sendo Astyanax sp. (onívoro), Ramdia quelen (carnívoro) e

Loricariichtys anus (detritívoro), coletados no reservatório da

Central de Geração Hidrelétrica (CGH) Maria Pianna,

localizada no Rio Tega município de Caxias do Sul/RS.

Modalidade da Bolsa: BIC - UCS

A ocorrência de metais nos ecossistemas aquáticos

acontece de forma natural, provinda de processos

geoquímicos e intemperismo. Contudo, atividades antrópicas

como o lançamento de efluentes industriais e domésticos,

acentuam a presença destes nos recursos hídricos, o que

favorece a sua toxicidade.
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Figura 1: Esquema representativo dos processos de bioacumulação e biomagnificação, através da

biodisponibilidade dos metais no meio aquático. Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 2: Mapa da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas e o ponto de coleta de amostras. Fonte: ISAM -

Instituto de Saneamento Ambiental - UCS, 2018. Elaborado por: Geise Macedo dos Santos.

As coletas foram

realizadas no reservatório

da CGH Dona Maria

Pianna, localizada no Rio

Tega, Caxias do Sul – RS,

no mês de outubro de

2018.

Metodologia para a quantificação dos metais em tecido

muscular de peixe:
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Figura 3: Representação esquemática dos passos adotados na metodologia para a análise de metais em

peixe.

Esse acúmulo de metais no tecido muscular dos peixes,

pode estar relacionado a contaminação do corpo hídrico pelo

aporte de efluentes industriais, provindos das atividades do

ramo metalmecânico que utilizam estes metais em seus

processos.

Hábito 

Alimentar
n Cobre* Cromo* Níquel* Zinco*

Onívoro 5
5,45 ± 0,77 

a

2,31 ± 2,21 

a

2,91 ± 1,38 

a

148,04 ± 40,49 

a

Carnívoro 5
1,48 ± 0,16 

b

1,16 ± 0,53 

a

0,96 ± 0,26 

b

35,09 ± 4,21 

b

Detritívoro 5
2,83 ± 2,17 

b

1,23 ± 0,78 

a

1,44 ± 0,62 

b

34,50 ± 15,74 

b

Tabela 1: Teores dos metais alvo, encontrados nas amostras de tecido muscular de peixe. Os teores

encontrados estão expressos em mg/Kg. Os conjuntos a e b representam às diferenças de

acumulação dos metais nos hábitos alimentares.

* limite permitido para ingestão de Cu (30,00 mg/kg), Cr (0,10 mg/kg), Ni (5,0mg/kg) e Zn (50,00

mg/kg) conforme Decreto nº 5.871/65.

Foi possível realizar a determinação de

todos os metais estudados, nos três

diferentes hábitos alimentares, conforme

Tabela 1, sendo que os teores de Cr (para

todas as espécies) e Zn (Astyanax sp. e L.

anus), são superiores aos permitidos em

peixes pela legislação brasileira, para

ingestão de humanos.
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Os resultados apontaram diferença

significativa na acumulação dos metais entre

os diferentes hábitos alimentares, em relação

a Cu, Ni e Zn, o que não ocorre para Cr.

Essa diferença é apresentada pelas letras “a”

e “b” na tabela 1.
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