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Resumo 

Na região metropolitana da cidade de São Paulo há diversos lagos urbanos 

vulneráveis à ação antrópica. A preservação destes ambientes contribui para o 

enriquecimento paisagístico da cidade, entretanto, manter sua integridade é uma 

ação essencial em planos de sustentabilidade. Neste contexto, o monitoramento de 

parâmetros físicos e químicos da água é recomendado, porém não aponta os reais 

efeitos de prováveis contaminantes presentes no ambiente. Biomarcadores são 

respostas biológicas que os organismos apresentam frente a tensores ambientais, e 

que podem ser utilizados de forma complementar à análise de contaminação. 

Infelizmente, alguns biomarcadores requerem a eutanásia dos organismos alvo. 

Nosso estudo avaliou a qualidade ambiental de uma lagoa urbana por meio da 

análise do sangue como método não letal (biomarcadores), em tilápia Oreochromis 

niloticus. Dez exemplares de tilápia O. niloticus foram coletadas em uma lagoa 

urbana na região de Santo André e dez de uma criação comercial (grupo controle). 

Amostras de sangue foram coletadas após anestesia com benzocaína (3%). O 

sangue foi coletado por punção da artéria caudal. Os esfregaços sanguíneos foram 

corados com May-Grünwald-Giemsa para realizar as analise hematológica. Sobre os 

biomarcadores não letais, observamos elevados valores de monócitos e eosinófilos, 

leucócitos totais e citotoxicidade, além da diminuição nos trombócitos, eritroblastos, 

linfócitos e neutrófilos. É possível concluir que as alterações fisiológicas observadas 

nos peixes são causadas pela baixa qualidade da água, e o biomarcador não 

destrutivo adotado em nosso estudo pode ser utilizado no monitoramento de 

ambientes aquáticos vulneráveis à contaminação. 

 

Introdução 

Nas áreas urbanas, os ecossistemas aquáticos são mais suscetíveis à 

degradação e espécies de peixes têm sido usadas para monitorar a qualidade 

ambiental. Alterações hematológicas, imunológicas e histopatológicas (Corrêa et al., 

2017) representam biomarcadores bem documentados aplicados ao monitoramento 

do meio ambiente. 

 

Objetivos 

Nosso objetivo é determinar se os peixes de uma lagoa urbana artificial que recebe 

efluentes urbanos exibiriam respostas imunológicas, medidos pela contagem 



diferencial de leucócitos, frequências de trombócitos e células imaturas como 

biomarcadores não destrutivos para monitoramento aquático, estudos toxicológicos 

e aquicultura. 

 

Materiais e Métodos 

 

Área de estudo 

A área de estudo é uma lagoa urbana artificial em Santo André, no estado de 

São Paulo, Brasil (23º37'53 "S, 46º31'58,73" W). Estudos anteriores relataram que a 

lagoa recebe descargas de efluentes domésticos e águas pluviais, que 

eventualmente resultam em florescimento de algas e/ou episódios de mortalidade 

maciça de peixes (Seriani et al., 2012a). 

 

Organismos de teste e análises hematológicas 

Foram coletados dez espécimes de Oreochromis niloticus em cada local de 

estudo (ou seja, a lagoa e uma fazenda comercial de peixes que foi usada como 

local de controle). O peso médio do peixe coletado foi de 30,0 ± 1,1 g e o 

comprimento médio foi de 10,1 ± 0,2 cm. Os indivíduos foram anestesiados com óleo 

de cravo de acordo com Delbon e Ranzani-Paiva (2012). O sangue foi retirado por 

punção caudal; utilizando seringas tratadas com heparina. Então, esfregaços de 

sangue foram preparados em lâminas de vidro e coloridos com May-Grünwald-

Giemsa (Seriani et al., 2011). Foram analisadas duas mil células por lâmina/animal 

sob microscópio óptico (1000x), e leucócitos totais (TLC), trombócitos (TLC) e 

eritrócitos imaturos (IE) foram identificados e contados. Foram utilizados esfregaços 

de sangue adicionais para contagem diferencial de glóbulos brancos - WBC 

(linfócitos, neutrófilos, basófilos, monócitos e eosinófilos). 

 

Desenvolvimento 

Nossos resultados mostram que os peixes da lagoa urbana podem não ser 

saudáveis, pois apresentaram um aumento do número de monócitos, eosinófilos e 

leucócitos totais e menor número de linfócitos, neutrófilos, eritroblastos e 

trombócitos, sugerindo que essas águas não são adequadas para os organismos 

aquáticos. Os biomarcadores utilizados neste estudo podem ser considerados bons 

indicadores da qualidade da água de ambientes aquáticos, sendo vantajosos como 



ferramentas porque não requerem eutanásia. Isso dito, no entanto, as causas do 

aumento das alterações hemtológicas não são claras, exigindo uma investigação 

mais aprofundada. 

 

Resultados Preliminares 

Quando os parâmetros hematológicos dos peixes de ambos os locais são 

comparados, evidencia-se que os peixes da lagoa poluída apresentaram 

quantidades significativamente maiores de monócitos e eosinófilos e menor número 

de linfócitos e neutrófilos (Figura 1) (p <0,05). As taxas de leucócitos (TLC) foram 

maiores nos peixes da lagoa. Por outro lado, o número de eritroblastos foi 

significativamente menor nos peixes do local (Figura 1). Os basófilos não 

apresentaram diferenças significativas entre os grupos. 
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