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Ecossistemas aquaticos situados pr6ximos de areas urbanas sofrem com 0 aporte de
contaminantes provenientes das atividades humanas. Na Bacia do Alto Rio Igua<;u, estado do
Parana, e grande 0 impacto causado pelo crescimento populacional e industrial da regiao
metropolitana de Curitiba. Nesta Bacia nao existem estudos da avalia<;ao da condi<;ao e qualidade
ambiental, utilizando especies nativas como bioindicadores. Rhamdia que/en e uma especie nativa
que se distribui desde 0 sudeste do Mexico ate a regiao sui da Argentina, e tem sido amplamente
estudada devido a vasto interesse economico. A maior parte dos estudos com esta especie
abordam processos de cria<;ao e seus impactos sobre as respostas fisiol6gicas e bioqufmicas.
Contudo, nenhum estudo, ate 0 momenta, havia investigado 0 impacto da contamina<;ao
proveniente de efluentes urbanos e industriais sobre a osmorregula<;ao (CI-, Mg2+ do plasma e
hemat6crito) desta especie. Neste trabalho foram avaliadas as respostas de juvenis de R. que/en
em onze diferentes locais da Bacia do Igua<;u, os quais apresentam contaminantes provenientes
da a<;aoantropogenica, e que variam desde uma regiao livre de contamina<;ao (Reservat6rio de
Piraquara) ate uma regiao bastante impactada por efluentes domesticos e industriais (Ponto
Guajuvira). Gaiolas foram distribufdas nestes pontos, contendo dez indivfduos, por uma semana
no verao e no inverno. Houve uma clara influencia sazonal sobre todos os resultados:
hemat6crito, c1oreto e magnesio. Os valores de c1oreto plasmatico foram menores no verao e, de
forma oposta, magnesio plasmatico e hemat6crito foram maiores no verao. No ponto BarigOi,
houve mortalidade de 60% dos indivfduos na coleta de verao e de 100% dos indivfduos no
inverno. No verao, os bag res sobreviventes apresentaram redu<;ao na concentra<;ao de c1oreto do
plasma, refletindo possivelmente dificuldade na absor<;ao decloreto por suas branquias neste
local. A contamina<;ao no local pode afetar mais diretamente as branquias do que os rins, ja que
os dados das concentra<;oes de magnesio mostraram-se normais. No ponto Guajuvira, 0 mais
contaminado, houve mortalidade de 100% dos bagres nas gaiolas, em ambas as coletas. 0
padrao de resposta nos pontos em que nao houve letalidade pode estar relacionado com as
diferentes fontes de contamina<;ao de cada um dos pontos amostrados, porem ficou clara a
existencia de padrao sazonal relevante sobre a osmorregula<;ao desta especie. 0 efeito sazonal
pode ser direto ou indireto (e.g. relacionado a precipita<;ao e biodisponibilidade de poluentes) 0

que deve ser enfocado em maior detalhe futuramente.


