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As lagoas e lagunas do litoral norte do RS constituem as principais fontes de abastecimento 

de água para os municípios situados nessa região, além de serem importantes para a pesca 

artesanal. O sistema lagunar forma um complexo em forma de colar ligado por canais naturais 

que podem facilitar a disseminação de contaminantes e ameaçar a homeostase destes 

ambientes que atuam como berçários e criadouros de peixes, crustáceos e outros 

invertebrados. Esses ambientes aquáticos têm sofrido constantes impactos oriundos do 

crescimento tecnológico e industrial impulsionado pela expansão da população humana. O 

monitoramento de respostas biológicas podem indicar os níveis de poluentes existentes no 

ambiente, bem como permitir uma maior fiscalização dos despejos domésticos, industriais e 

agrícolas. Marcadores biológicos indicam a contaminação ou intoxicação do ambiente em 

diferentes níveis de organização biológica, sendo os ecossistemas aquáticos considerados 

receptáculos finais dos poluentes. Este estudo esta avaliando os efeitos mutagênicos e 

genotóxicos através do método proposto por FISKESJÖ com a adaptação sugerida por 

MENEGUETTI et al. em Allium cepa cultivadas em águas coletadas nas lagoas do Armazém, 

Custódia, Gentil, laguna de Tramandaí e da saída de efluentes do TEDUT (Terminal 

Petroquímico Almirante Soares Dutra). Quando as raízes atingem o comprimento de 0,5 a 

3cm, são coletadas, lavadas em água destilada, hidrolisadas com HCl a 1M/10 min a 60Cº e 

resfriadas. São então feitos esfregaços em lâminas histológicas, colocadas sobre gelo seco por 

30 segundos e mantidas por 30 minutos em temperatura ambiente para secagem. As lâminas 

são coradas com o Kit Panótico Rápido LB. Posteriormente, as lâminas são lavadas em água 

deionizada (pH 7,0) e secas à temperatura ambiente. A avaliação das lâminas consiste na 

observação da presença de micronúcleos em 1.000 células em interfase por bulbo em 

microscopia óptica, com objetiva de 40x e ocular de 10x tendo um aumento de 400x. O 

reconhecimento dos micronúcleos obedecerá aos seguintes critérios: (a) devem ter um 

contorno regular, redondo ou oval e estar dentro do citoplasma da célula; (b) apresentar 

coloração semelhante ao núcleo principal; (c) seu diâmetro deve ser menor que 1/3 do 

diâmetro do núcleo principal; (d) devem estar no mesmo plano de foco do principal; (e) deve 

estar separado ou marginalmente justaposto ao núcleo principal, de modo que haja 

identificação clara do limite nuclear de ambos. Nossos resultados prévios indicam um alto 

grau de efeitos genotóxicos e mutagênicos no efluente do TEDUT. As demais amostras estão 

sendo analisadas. Os resultados apontam que o efluente proveniente do Separador de Água e 

Óleo do TEDUT é potencialmente mutagênico. Constatou-se também um aumento no índice 

de proliferação celular das raízes de Allium cepa tratadas com efluente quando comparadas ao 

controle negativo, o que confere ao efluente potencial citotóxico. Tais resultados levam a 

conclusão que ensaios de toxicidade refletem o efeito da interação de todos os constituintes do 

efluente sobre os organismos-teste, sendo que, mesmo efluentes perfeitamente enquadrados 

nos padrões químicos de emissão estabelecidos pela legislação, podem apresentar toxicidade. 

 

 


